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8

DE

1

Joeê Saturnino da Costa Pereira e Bario de

I Itapoan.

Depois de se verUicar que ·estava preen·

PRESIDEXCL\ DO SR. DISPO, CAPELLÁG-liÓB

Aos vinte e oito dias do mez de Marco
-elo Anno do Nascimento de Nosso Senhor Je·
"Bus Chrlsto de mil oitocentoe e vinte e nove,
-oitavo da Independencla, e do Imperlo, nesta
·Cidade do' Rio de J'anelro, se reuniram ~·taa dez horas e meia da manhã, na sala das
.suas eessões, sob a presidencla do Sr. Bispo
Capellil.o-M6r, os Sra. Senadores Lourenço
"Rodrigues de Andrade, Marquez de S. Joio
·da Palma, Bispo C81pel1Ao-M6r, Visconde de
Congonhas do Campo, Marquez de MaricA,
·xarquez de Paranaguá, ·Marquez de Santo
Amaro, Josê Caetano ·FelU'eira de Aguiar,
· 'Marquez de J'acarêpagu4., Francisco dos San·
tos Pinto, Marquez de Baependy, Conde de
'Valença.. Sebastião Luiz Tinoco da Silva, Jaointho Furtado de Mendonca, Joio Evange·
. lista de Faria Lobato, Marquez de C&ravel·
1118, Visconde de Cayrd, Francisco Carneiro
de Campos, Lulz Joaquim Duque Eetrada
Furtado de Mendonça. D. Nuno ·Eugenio de
Loaslo, Marquez de Inhambupe. Bento Bar·
roao Pereira, Jotê Joaquim de Carvalho, Ma·
-noel Caetano de Almeida, Marquez de Que··
·tuz, J'olê Teixeira da Matta Bacellar, Mar·
.quez de Aracaty, Pedro Joe.ê da Costa Bar·
1'01, Lufz Jorê de Oliveira, VIsconde de AI·
.cantara, Patrlclo Joaê de Almeida e Silva.

' chido o numero de membros suUiciente para
I, o Senado poder encetar e progredir nos seua
trabalhos preparatorlos, o Sr. Presidente de·
clarou que estava aberta a ~essão.
Immediatamente disse o mesmo Sr. Presl·
dent~ que elle tinha convidado oa Sra. Se·
nadores •Para esta reunião em consequencla
de um offlclo que lhe fOra dirigido pelo Mi·
nistro e Secretario de · Estado doe Negocios
do Imperio, e que agora apresentava, para o
Senado, á ·vista do aeu · contelldo, deliberar
o que fôr conveniente.
O Sr. lo Secretario leu o mencionado
Oflicio

"Ezm. e Revm. Senhor- Devendo ina·
tal·lar-se a Aaaembllêa Geral no dia 1 de
Abril, na conformidade do Decreto de 9 de
Fevereiro proxlmo pauado: Ha Sua' Majes·
tade o Imperador opor bem que V. Ex., re·
unindo em seaaAo preparatorla os Sra. Sena·
dores que
acharem nesta Côrte, participe
se exlate o numero aufficlente para poder
formar caaa.
"IDeus Guarde a V. Ex.- P~o. em 2f
de Março de 1829. -lotJé O~~nte Perelm.
- Sr. Bfapo Capellio-M6r." .
.
Feitas algumas obaervaçl5es acerca ·da
resposta que cumpria dar ao ~fto offlclo, rt~-

se

Sessão preparatoria em i de Abril
solveu-se que se otficia.sse ao Ministro di· . Ca.mara dos •Srs. Deputados, que boje ae rezendo: -Que reunindo-se o Senado em sea· ' unio o .Senado em sessl.o tPrepara.toria. e sesilo preparatoria, concorrera numero de Srs. acha. com numero de membros sufflcienteSenadores sufficiente para formar casa.: e para exercer as suas funccGes.
pedindo igualmente que •haja de annunciar
"Deua Guarde a V. Ex. -Pago do Sena·o dia., ·bora e lugar em .que Sua Majestade o do, em 28 de Marco de 1829. - Lui~ Joa•
Imperador se dignará receber a deputacão quim Duqwe·Estrada Fv.rtaclo dle Mendo~..
que· ·respeitosamente deve suppllcar•Lbe a Sr; J osê Carlos Pereira de Almeida Torres. •
designacão do dia e ·hora em que na Impe·
rlal CapeHa se ba de celebrar a missa so· ;
lemne do Espirita Santc, assim como a da
2• SESSÃO PR:EPARATORIA, EM 1 DE
hora e lugar em que se verificará a Sessão
Imperial.
ABRiiL DE 1829
O Sr..Marquez de Jaca.répaguâ emittio a
PBESIDENCIA DO SR. BISPO C.&PELLÁO•KÓB
opinião de se nomearem já os membros para
a deputação de que se havia tratado.
PropOz o Sr. Presidente se o Senado apEstando presentes trinta e um Sr2..
provava a opinião emittlda; e, como se~,de·
Senadores, o Sr. Presidente declarou..
cldisse que sim, procedeu-se á. nomeacão: e
aberta a sessão; e, feita a leitura
da Acta do dia 28 de Marco ultimo,..
sahlram eleitos por sorte os Srs. Viscond~
foi approvada.
de Alcantara., Marquez de Queluz, Marquez
de Paranaguã, Marquez de Caravellas, Lou·
O ·Sr. 2° Secretario, dando conta do ex-renco Rodrigues de Andrade, Visconde de
pediente, leu os seguintes
Cayrd, .e João Evangelista de Faria Lobato.
Declarou o Sr. Presidente que .haveria
Offkios
sessão ·na segunda-feira, 30 do corrente.
Levantou-se a Sessão á. mela hora de·
"Illm. e Exm. Sr. -Havendo-me .sua.
Majestade
o Imperador, por Decreto de 21
pois do melo dia.
de Novembro passado, Nomeado para o carRESOLUÇÃO DO SENADO
go de Ministro e Secretario de Estado dQI..
Negocias da Justiça, o ccmmunico a V. Ex.
"lillm. .e Exm. Sr. - Reunindo-se boje para o fazer presente á. Camara dos Srs. Se-·
o Senado em sessão preparatoria, conçorreu nadores. - Deus Guarde a V. · Ex. - Paco,.
o -nu~ero de . Senadores aufflciente para for- em 28 de Março de 1829. - !JuciO · SoMei·
mar casa, o que tenho a honra de communl- Ferrteira de Gou1J&.. - Sr. Luiz Joaquim Du·car a V. !Ex. rpara ser. presente á. Sua Majes· que Estr&da Furtado de Mendonca."
tade o Imperador; pedindo igualmente a
Ex. que haja de instruir-me do dia., bora
•mm. e Exm. Sr. -:- Em resposta ao of·e lugar em que o Mesmo Augusto Senhor fi cio de. V. Ex., datado de 28. do corrente, te· ..
Se Dignará Receber a Deputação que respei· nho a honra de participar a V. Ex., IP&ratosamente deve tuppllcar·lbe a deslgnacllo conhecimento ·da Camara dos Srs. Senadoree,.
do dia e ·hora em que na Imperial Capella que esta Camara, reunida hoje em segunda.
se ·h& · de celebrar a mlesa_ ~olemne do Es· sessão preparatoria, a.lnda não tem numero·
pirito .Santo, &BBim como a da hora e lugar de membro.s sufficlente para fazer casa. Deus Guarde a V. Ex. - P&eo da· Camara.
em que se 've'rtricarA a Sesslo rlmperial.
"Deus ·Guarde a v. Ex. -·Paço do Se· dos Deputadoe, em .30 de Marco de 1829. -nado, em 28 de Março de 1829. - Luiz Jon.· Joaé Oar.ros Ptlrel.ra tle Almeida Torru .. qt.tl.m Duqv,c JJJatra44 .Furtado cJc Menttofiça, , Sr. [.uiz .Toa.qu'lm Duque EMII'ada Furtado·
- Sr. .Tosê Clemente Pereira."
de Mendonça."
I

v:

"Illm. e Exm. Sr. -.Tenho a honra de
"Illm. e Exm. Sr. - Tendo·se tornado a·
participar a V. Ex., para conhecimento da · reunir hoje esta Camara em terceira seaalo•
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Sessão prepara.toria em 1 de Abril

..

~preparato.rla,

'

ainda

s~

não. achou presente

!Jor

b~m

Nomear ao Condi! de

J~nges,

.Sena·

o numero de ·membros sutficlente para for· dor .do Imperio, por Carta .Imperial de 21 de
mar casa, e· por i-sso tem resolvido contlDua.r
:a reunlr·se em dias seguintes, para o lndl·
cado fim. O que tenho a honra de participar
.a V. Ex. 1para o fazer presente na .Camara
·.dos Srs. Senadores. - •Deus Guarde a V. Ex.
- 1Paço · da Camara dos Deputados, em 31
·de :Março de 1829. - J()llé Carlos Pe'reira de
·Almeida To7'1'es. - Sr. Lulz Joaquim Duque
.Estrada Furtado de Mendonça."

-~

~

~

:a
-~
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"Illm. e · Exm. Sr. - Sendo presente á
·sua :Majestade a Imperador o o!fi:Cl{) de
·v. Ex., em que, participando ter·se reunido
-h"Oje o Senado em sessão preparatoria, na
.qual se reconheceu haver numero sutficiente
.dos .Sra. Senadores para formar casa, deseja
saber o dia., ·hora e lugar em que o Mesmo
.Augusto Senhor Se Digna receber a Depu·
"tação que ha de supplicar-Lhe a designação
.do dia. e hora em que na Imperial Capella
-se ha de celebrar a missa sol-emne do Espl·l'ito •Santo; assim como a da hora e lugar
em que se verificará. a Sessão Imperial: Cum·
·pre-me !participar a V. Ex., de ordem de Sua
Majestade Imperial, que não p6de haver ain·d& decisão sobre esse objecto, por não se
uhar nesta Côrte numero sufficf.ente dos
Srs. Deputados para poder formar casa. Deus Guarde a V. Ex. - Paço, em 28 de
·Março de 1829. -José Of,emente Pereira.. ·sr. Lulz Joaquim •Duque Estrada Furtado de
Mendonça."
"DJm. e . Exm. Sr. - Não podendo ter
'lugar a .Installação da Aasemblêa Geral no
·dia de amanhã, na conformidade do Decreto
·de 9 de Fevereiro pro::dmo passado, por não
'hav-er na Camara dos Srs. Deputados o nu·
10ero necessarlo Jl)ara formar. casa: Assim o
-partlclipo, a V. :Ex. para o levar ao conheci·
·mento do Senado. - Deus Guarde a V. Ex.
- Paço, em 31 de .Março de 1829. - José
-creme~te Pereiro. - Sr. Luiz Joaquim Du·
.que ·Estrada Furtado de Mendonça."
O .Senado ficou 'Inteirado..
"Illm. e Ex.m. Sr. - Participo a V. Ex.,
-pa.rli. ter presente 4 Camara dos ·s~s. Sena·
odores, que Sua ·Majestade o Imperador .Houve

Fevereiro do corrente anno: e inclusas re·
metto a V. Ex. a.s actas da soa eleigão. E
Ordena o .Mesmo Senhor que eu communi·
que Igualmente a V. Ex., para o levar ao conhe-cimento da referida Cama.ra, que não
mandou tomar conhecimento do suborno de·
nunciado na. petição do Deputado Joaquim
J osê Barbosa, como a mesma Camara recommendou, em officlo de 1 de Setembro de 1828,
porque, achando-se esta.be1ecida no Capitulo
2•, paragrapho 4° das Instrucções de 26 de
Marco de 1824, a f6rina de conhecer e Jul·
gar os subornos que puderem occorrer nas
eleições dos membros do Corpo Legislativo,
parece querer a Lei que não possa ter lugar
outro algum procedimento subsequente. Alêm
desta razão, que é legal, e por si s6 suffi·
ciente, Teve o Mesmo .senhor em consideração que se fôr uma vez admittido o principio de metter em questão a validade das
elei(:ões; po'r denuncia~ · de suborno, dadas
depois de ultimb<las as Camaras Legislativas por meras petições ndas de toda .prova,
nada virá a ser tão facil, aos inimigos da
Constituição, como impedir a installaçã.o da
Camara dos 1Deputa.dos na primeira sessão
de cad·a Legislatura, e as nomeações de ·Se·
nadores, pela repetição de denuncias seme. lhantes em todas as eleições. - Deus Guarde a. V. Ex. - Paço, em 28 de Março de
1829. -~'Sé O~mcnte Per{!ira. - Sr. Luiz
,Toaqulm Duque .Estrada Furtado de Mendonca."
'Foi remettido á. Commissão de
'Poder~.

o Sa. ·PRESIDENTE: - Existindo aqui a
Carta · Imperial da nomeação do Sr. Conde
ele • Lages para Senador, parece-me que· se
p6de tomar já conhecimento deste object(l:
e~ portanto, consulto A Camara se approva
que se .remetta tambem este Di.ploma A Com·
missão de Poderes..
Decidio·se pela attlrmatlva. e re·
tiraram-se os Srs. ·Senadores mem·
bras dn referida Commlssl.o, para
interporem () seu parecer eobre o
n<lgocio que lhes fOra commettido.
O Sr. · 2" Secretario leu, então, o
s~guinte

-----------------------------------------------------------·
Se11s&.o prepa.ra.toria. em i de Abril

I

01/ici.o·
"Illm. e Exm. Sr. - De Ordem de Sua
Majestade o Imperador participo a V. Ex.
que o Mesmo Senhor Tem Determinado re·
cttber hoje, 'Pela uma. hora. da tarde, a Depu·
ta.olo da O&mara. doa Sra. Sena'Clores, 1110
Paoo da I-m·perlal Quinta. da Boa Vista. O
que V. Ex. farA. presente na .referida Ca.mara.
- ·Deus Guarde a V. Ex. - Paço, em o to
de Ab!;"ll de 1829. - .Tosé Olemen.~ Pereiro.
-- Sr. Lulz .Joaquim Duque Estrada Furtado
de· .Mendonça."

I

Sendo um quarto de hora depolF
do meio dia, o ·Sr. Presidente convi·
dou ()S lllustrea Membros da Depu··
ta.ol.o ·para .se dl'l'lllrem ao aeu dea··
tino.
·Pouco tempo depois de se havereJD;.
retirado annunclou·se a cberada do·
Sr. Conde de· Li.gea; e, tendo lntro·
duzido .na sala pelos Sra. Marques;
de Marlct, Barl.o de Itapol. e Fran·
cisco dos Santos Pinto, nomea.dos~
para esse fim pelo Sr. Presidente.
prestou o juramento do eatylo, e to··
mou assento.
Nesta oecasil.o veio t Mesa, e for
lido pelo Sr. 2° ·Secretario o seguinte·

O ·Senedo ficou Inteirado. .
Pasaado algum tempo voltatam 4
sala os Sra. Membros da Commlssl.o
. 01/icl.o
de Poderes, ·e o ·Sr. Con-de de Va·1
·
lença leu, e depois enviou 4 Mesa I
"111m. e Exm. Sr. - Tenho a honra de·
o aegutnte
l participar a V. Ex., para fazer conat&t' na Ca·
mara · dos 81'8. ·Senadores, que na setSio de·
hdje verl·fi'cou·ae . o numero suflllalente de
PABECEB
membros desta Camara para fazer casa: .e-:
"A Commissl.o de Poderes examinando o que a mesma Ca.mara resolveu enviar uma
Diploma. do Senador Nomeado .pela.· Proviu· Deputaçl.o de seus Membros 4 Augusta. Pre·
cia. do. Ceará, o Conde de Lages, o achou eon· sen<:a. de Sua Majestade o Imperador .para.
forme com a Acta Geral e Lista Trlpllee, em saber o dia, lugar e hora em que o mesmo
.AI·
que o mesmo Conde foi contemplado: e é de Augusto Senhor se DignarA lnstallar
semblêa Geral. - 'Deus Guarde a V. Ex. parecer que p6de vir tomar o seu assento.
"Paço do Senado, 1o de A:brll de 1829.- Paço da Cama.ra doe Deputados, em o to de·
Clonrle de Va;letiça. ~ BanJo de Itppoil."
~brll de 1829.. - .Tosé Oa.rlo1 Pereim tle AI·
mlaiOO ft"N.- Sr. Lulz .Joaquim Duque·
Estrada Furtado de ·Mendonça."
Foi approvado.

a

"

0 SR. PBEstDI:NTE: - 0 Sr.' Conde de La·
ges .nlo poder4 tomar assento amanhl., opot' •
causa da Se11l.o Imperial.
·: 0 SR. MABQUEZ DE lNHAXBUPJC: - N6s
ainda nlo sabemos se amanohl. ser4 o dia da
Sesslo Imperial; mas, qua~do seja, · o Sena·
dor nomeado nllo poderá, entl.o, tomar ai·
sento; ,por Isso parece·me que seria bom
mandar· lhe avlao para· que venha hoje mesmo.
O Sr.· Pre11Jdente propôz A C&mara
se approvava. ·que se offlcfuse ao ·Sr.
Conde de La.ges, · designando-lhe o
dli. de boje, atê As duu horas da
tarde, para. vt1' prestar juramento. e
tomar assento.
Resolvcu·se afflrmatlvn.·mente.

Ficou o Senado inteirado.
A'i duas· horas regressou a Depu··
táçAo, e o Sr. VIsconde de Alcan·
tllll'a, que deaempenbara as funeç~;
de Orador, diMe que tendo ee reunido a Commlsal.o no Paço da Im· ·
perlal Quinta da Boa Vlata., Sua Ma··
jestade o Imperador ae dignara con·
ceder a audiencla ·pedida; e que en··
tio elle orador, da · parte do Sena··
do, lhe .rosara a declsl.o do objeeto
ode que f6ra Incumbido·; ~ que o
metnno AuRUsto Senhor · •houve por·
bem responder: Que determl!lla.va
que ·a mtsaa aolemne · do laplrlto~
Santo foese amanhA; doua de Abrl,.
pelas nove horas e mela; e .que a...

Sessão Imperial da Abertura da Assembléa Geral Legislativa
uma hora da tarde do mesmo dla
lugar a A!bertura da AMem·
bléa Geral.
Foi 'l"eceblda esta resposta com
multo especial agrado.
Por motivo de algu.mas observa·
ções que se fizeram resolveu-ee que
se ,participasse A Camara doa Sra.
•Deputados · a hora e lugar da ceie·
1braç!o da mlua solemne do .Espl·
rlto Santo, eommunica.ndo,.e·lhe
igualmente que o Senado •e reuni-~
l'la ama.nhã, pelo melo dia, em ra·
z!o da Abertura da Assemblêa Ge~t~ria

llon~a. -

1

Sr. José Carlos ·Pereira de Almeida

Torree."

"Illm. e Exm. Sr. - Participo a v. Ex.
que o 'Senado tem designado o dla de hoje,
até As duas horas da tarde, para v. Ex. vi·r
prestar o Juramento e tomar aaaento nesta
Camara.- Deus Guarde a V.- Ex. -Paço,
em o 1o de Abrll de 1829. - Luiz Joaqu:J.m
Duque Esthula Furtado de Merulonça. - Sr.
Conde de Lages.

ral.
SESSÃO IMPERIAL DA ABERTUlU DA ASLevantou-se a. sess§.o ás duas ho·
SEMBL:t:A GERAL LEGlJSL.A.'TlVA
ras e um quarto da tarde.
RESOLUÇÕES

-~

DO

E:Dt1'aordi.nilriamente convocaiáa e tm~nd'a44
14eunir P01' DeC1'd.o de. 9 de Feveteiro
pro:dím!Jo pa8\9ad.o, 1fo dia 2 de Abril tJe 18·29

SE~ADO

"lllm. e :Exm. Sr.- Ficou o ·Senado ln·
telrado de que Sua Majestade o Imperador
por Decreto de 22 de 'Novembro paBsado no·
meou a V. Ex. para o Cargo de Ministro e
Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, como V. Ex. me com·munlcou em Offlcio de 28 do passado. - Deus Guarde a V. Ex.
-Paço, no' 1° de Abrll de 1829. -Luiz Joaquim Duque Eatrfld4 Futita4o de .Mendbnç.a.

- Sr. Lucio Soares Teixeira de Gouvêa."
"Illm. e Exm. ~sr. - Participo a V. Ex.,
para conhecimento da Camara dos Srs. Deputados, que o Senado ~pretende assistir A
missa solemne do Esplrlto Santo, que tem
de se celebrar na Calpella Imperial, amanbA.,
pelas nove horaa e mela. - Deus .Guarde a
V. Ex. - Paco do Senado, em 1° de kbril
de. 1829. - Luíz Jbaquim Duque Eatnl44
Fureod.o de MendtJftça. -Sr. J'osê Carlos
Perei~a de Almeida Torres."
~"Illm. e Exm. •Sr. - Julgando o Senado !
conveniente que a reunião das Camaras para /!
a Abertura da. Aaaemblêa Geral se verifique
no P~ do mesmo Senado, amanhA., pelo 1
· melo dia, tenho a :honra de o communlca.r a
V. Ex. para ser presente A. Camara doe Sra.
Deputados. - Deus Guarde a V. Ex. - Paço
do Senado, no 1" de Abril de 1829. - Lta1
Joaqutm. Duque Eatmda Furtami rf..c Mleta·

I

PBEBmENCIA DO

SB. BISPO C.APELLÃ.G-HÓB

•Reunidos os Srs. Senadores e
Deputadoe, pelo meio dia, na sala
d~ sessões 'do Senado, foram nomeados á sorte .para a Deputação
que devia receber Sua . Majestade
Imperial os Srs. Deputados: Arcebispo da Bahitl, Josê de Biezende
Costa, Placldo Martins Pereira, Francisco das Chagas Santos; Joaquim
Jo&ê Barbosa, Monsenhor .Vldlgal,
.José da Cruz Ferreira, Raymundo
José da Cunha Mattoa, Lulz Paulo
de Araujo Basto, Bernardo J'osê · de
Serpa Brandão, J o!o Joaquim da
Silva Guimarães, J'anuarlo da Cunha
Bat'lbosa, Augusto Xavier de Carva·
lho, Galdlno da Costa Vlllar, Anto·
nlo Pa.ullno Limpo de Abreu, J'osê
Carlos .Pereira de Almeida Torre.,
Antonio Augusto Monteir<t de Barros, 1olê -Ricardo da Costa Aguiar
de And.rada, J'osê Thomaz Nabuco de_
Araujo, .Tolo Chrysostomo de OU·
velra Salgado, J'oaqu1m M&rcelUDo
de Brito, 1oaqulm Goncalvea Loedo,
An:tonlo de Caltro Vianna, Manoel
do Nuclmento Castro e Silva. :m 01
Sra. Senadoree: Conde de Lagea, 1016

_________________________________

.........

Sessão de 3 de Abril

8

-----·------------------·-Joaquim de Carvalho, !Ma~.quez de ; e·Secretario de Estado dos Negocio& da Fa·
Paranagu4.. Bento ,J3arroao Pereira, j .zenda. voa tará ver detalhadamente a necea·
Marcos Antonio Monteiro de Barros, / sidade e urgencia de uma ,prompta medida
:Manoel Cae-tano de Almeida e Albu· legislativa que, destruindo de um golpe a
querque, JoAo Evangelista de Faria 1 causa principal da. cRlamida4e existente, meLoba.to, Marquez de Baependy, F.ran· 1 l·hore as desgracadas clrcumstancias do Im·
cisco Carneiro de Campos, Joeê Sa· 1 perto; e que, fornecendo ao 'Governo· os
turnino da Costa Pereira, Lulz Josl!l meios ·precisos e indispensaveis· .para se exe·
de Oliveira, Marquez de 1Maric4, Fran· cutar com proveito, Jlão empeiore a actual
claco dos Santos Pinto ·a Sebastião I crJae. Elle vos apresentarA uma proposta ao·
Lulz Tinoco da Silva.
bre este objecto, que Eu Espero seja toma·
A' 1 hora. annunciou·se a chegada da na devida consideração. A magnitude de.
de Sua :Majestade o ,zmpe.rador, e · um negocio em que a Nação tem· J)osto suas
sahio a esperai-o, á ,porta do edifl· l1 vistas, e esperanças Me Faz Crer que o re·
elo, a .DeputacAo nomeada.
I sultado eerá tão lisonjeiro como ·todos os
Entrando na .sala a:hi foi recebido bans brazllei·ros devem esperar.· EatA Aberta
peloe Sra. Presidente e Secretario&, a SessAo. -:- lliPERA.OOn CoNBTITUC!I:ON.AL . 1:
os quaes, unindo-se á Deputação, 1 DEFENSOR PERPETuo oo BRAZIL."
acompanharam Sua :Majestade Impe·
rial atê o Throno.
·
Terminado este aeto, retirou-se
1
Logo que Sua Majestade Imperial I
Sua Majestade Imperial, -com o mes·
tomou assento e mandou assentar· os I
·mo ceremonial -com que ti·nha sido
1
Sra. Senadores -e Deputados, ·e Offi·
recebido, .e Lmmed'iataplente levan·
claes·Maiores da Sua lmperi'al Ca.·
tou-.se a sessão.
mara, pronunciou a seguinte
FALLA

SESSÃO DE 3 DE ABRIL DE 1829
"Augustos e Dignisslmos Srs. Represen·
tantes da Nação Brazileira. Convoquei extraPBESIDENCIA DO SR. :M:ABQUZ DE I~AMRUPE
ordinariament~ esta Assem·blêa por dous mo·
tivos: o .primeiro a inesperada noticia d·e
E!!ltando p~sentâll trinta -e dous
que estavam a cheg&r tropas estrangeiras
Sra. Senadores, declarou-se aberta. a
de emigrados portuguezes qu~ vêm buscar
sessão; e, sendo lidas pelo Sr. 4°
asylo neste Imperio; o segundo os negocio&
Secretario as actas da 2• sessão pre·
da Fazenda, em geral, e com especialidade
.paratorla e da. Sesslo I·mperlal da
o arranjo do Banco do Brazll, que atê agora
Abertura da. .Assemblêa. Geral, fo·
·não tem obtido deata. Assemblêa medidas ef·
ram approvadu.
flcazes e salutares.
O ·Sr. 1° Secretario apresentou um
"O . prlmelro ceuou; o segundo existe.
officlo do Sr. Senador Lui1 Joaquim
E multo Lamento Ter a necessidade de o
J>uque Estrada, no qual pa.rticlpava.
recommendar ,ela quarta vez a esta Assem·
nA.o poder comparecer por motivo
.
·blêa.
de ·molestla.
"Claro ê a todaa at luzes o estado mlO Senado f.lcou Inteirado.
aeraTel a que ee acha reduzido o Tbeaouro
O mesmo Sr. Secretario leu. os sePublico, e multo Sinto ~rognosticar .que 1e
guintes
neata sesdo •extradrdlnat1a. e ,no dectmlo
da ordlnaria, a Aaaemblêa, a deapelto de
Olfto'ol
Minhas tlo reiteradas RecommendacéSea, nlo
Ordem de Sua
11
arranjar uma solucAo eatllfactorla para ne·
111m. e Exm. Sr. -De
.
lo
de
'tanta
monta,
desastroso
deve
aer
.
MaJestade
o
I~erador
remetto
a
V. Ex. a
0
: ~uturo que Nos agu&rda. o Meu Ministro l c6pla Inclusa do Decreto de t de Fevereiro
o
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do corrente anno, pelo qual o M·esmo Au- da Cama.ra dos Deputados, em 18 de Setemguáto Senhor Houve .por bem Determina-r bro de 1828. - José Carrlos Pereira d.e .4JQU(' se reunisse extraordinariamente, e se mcida 'Jorrei. Sr. Visconde de Caethé."
lnstallasse a Assemblêa Geral Legislativa no
"Illm. e Exm. Sr. - Tenho a honra de
dia lo deste .mez, por assim o pedir o bem
do Imp·erio: afim de que V. Ex. haja de a,. communico.r a V. Ex., para que seja presente
levar ao conhecimento da Camara dos Srs. á. Camara dos Srs. Senadores, que na sea~Bio
Senadores.
j de hontem entraram em discusslo, e não
~~Deus Guarde a v. ·Ex. _ •Paço, em 2 1 foram a,pprovadas por esta Camara, ae emende Abril de 1892. - José czcm'cnte P.erreira. das feitas ao ·Projecto de ·Lei que exUngue
- Sr. Luiz Joaquim Duque Estrada Furtado a Casa do. Suppllc~çã.o desta COrte, e a
de Mendonça."
iguala em juris'dicçao e alçada ás demais
Relações do ImperJo. - Deus Guarde a
V. Ex. - Paço da Camara dos Deputados,
"Hei por bem Ordenar que :a Assembléa
em 19 de Setembro de 1828. - José OarJos
Geral Legislativa se ·reuna. extraordinariaRereira àe .4Jmeioo Torres. - Sr. Viseonde
mente, e se instalJ.e no dia primeiro de Abril
de Caethê'."
do corrente anno, .por assim o pedir o bem
do Imperio. José Clemente Pereira, do Meu
"Illm. e Exm. Sr. - Sua Majestade o
Conselho, Ministro e Secretario dos Negocias
Imperador, Attendendo ao que Lhe Repredo Imperio, o faça executar com os despasentou José Bernardino Ribeiro Dlniz: Ha
chos necessarios. - Palaclo do Rio de Japor bem que elle sirva na Secretaria da Caneiro, em nove de Fevereiro de mil oitocenmara. dos Srs. Senadores, como officlal della,
tos e vinte e nove, oitavo da Independencla
sem vencimento algum pela Folha da mese do Imperi<l. Com a rubrica de Sua Majes·
ma Camara, em .quanto não fôr effectivatade o Imperador. - José C~emiente Perein:.
ment,e empregado. O que participo a. V. Ex.,
- Está conforme. - Ro'fflikJ José PeiJJro'IO. 71
para sua lntelligencia. - Deus Guarde a
V. ·Ex. - .Paço, em 10 de Dezembro de 1828.
"Illm. e Exm. Sr. - Havendo esta Ca- - José Clemente Pefleira. - .sr.Luiz Joa·
• mara adoptado inteiramente as emendas .pos- qu:lm Duque Estrada. ·Furtado de Mendonca."
tas pela CaJ!!ara dos Srs. Senadores aos
projectos de Lei: to, sobre o Orçamento para
Ficou o Senado inteirado.
o anno de 1829, e 2° sobre as gratificações
Foram Udos depois pelo mesmo
que competem aos offlclaes do Corpo de Ar-· Sr. Secretario os seguintes
tilharia da Marinha, tem resolvido envlal·os
em f6rma de Decreto á SancçAo Imperial. O
que tenho a honra de participar a V. Es:.,
para qtie se~a presente na Camara dos Srs.
"Illm. e Exm. Sr. - Na conformidade
Senadores. - ·Deus Guarde a V. Ex. - Paco. do Artigo 68 da Constituição do Imperlo,
da Camara dos Deputados, em 17 de Setem· passo As mAos de V. Ex. um dos Autograbro de 1828. - José Carloa Pere/i4tl. de Al- phos da Resoluçlo da Assemblêa Geral appllcando 4 Caixa de Amortfsação os imposmeida Torres. - Sr. Visconde de C&ethé."
tos e~abelectdos a favor do Cofre da Pro"Illm. e .Exm. Sr. - Tenho a honra de Vedorfa.·M6r da Saude .pelo Alvará de ~2 'de
partiel.pa.r a V. Ex., para que seja presente Janeiro de 1810, em que Sua Majestade o
A Camara dos Sra. Senadores, que l'lta Ca- Imperador Consente. -Deus Guarde a V. Ex.
mara havendo- adoptado Inteiramente as - 'Paço, 26 de Setembro de 1328. - Miguel
emendas felt.aa ao Projecto de Lei acerca do Ca.Jmon du Pin c AlmJeida. - Sr. VIsconde
fornecimento de étapes, e aoProjecto de Re· de Caethê."
soluçl'o relativo A Junta de Justiça da Pro"Jllm. e Exm. Sr. - Na coJDform.lllacle
vinci& de Goyaz, 'Vai dlrlgll·oa A .Imperial
Sancclo. - Deus Guarde a V. Ex. .....,Paço do Artigo 68 da ConstftufçAo do Imperlo,

I
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pUlo AI miai de V. Ex., um dOI · Autop~
phos da. Reaoluolo dá Alaemblêa Geral, ap:
r.~va:ndo a inercê de quatroeentoá· mil rêla,
concedida a Joaquim Joeê da Stlva e Mene.
léa, ·.como ·segÚudo eacr'lpturario ·. atíasentado
da· Prlmel·ra Repartlc;lo do 'l'be•uro. · com
que Sua Majestade -o lmJierador ·conente.-:Deus Guarde a V. Ex. - Paoo, 26 de· Setembro de 1828. - JllgveJ OCJJmOn th 'Piá AJ·
meida.- Sr. V18conde de Caetbê."
p.

e

"Illm. e . Exm. Sr. - Na conformidade
do Artigo 68 da Conatltuiçlo do Imperlo
passo. 4a mlos de V. Ex. um doa autogra·
phos do · Decreto da. Aaaembléa Geral
sobre a aposentadoria de Raymundo Nonato
Ja.cintho, em que Sua Majestade :o Impera·
dor Con.sente. - Deus Guarde i. 'V. Ex. Pàço, em 27 de Setembro de 1828. ~ ~igueJ
OaZmon du .Pin e A.Zmdda. - Sr. Visconde
de Caetbê."
"Illm. e Exm. Sr.- Na conformidade
do Artigo. 68 da ·constit~ição do Imperio
passo ts mãos de V. Ex. um dos autogra·
pbos .da · . Resoluçlo da· Aasemblêa. 01!ral
ápprovando a Resolução de Consulta de 29
~é· .Julb:o .deste anno em. f~vor ..'das filhas
de Jeronymo .Xavier de Barros, no que Sua
Ma1es~-e o llmperador coneente;- De.ua
Guarde a .V. .Ex. .~. Pago, 27 de Setembro de
1828. -:- .M4Quez OaJmon 4u Pin e AZ1ft.eid4.
-Sr. Viaconde de Caetli6~"

pauo AI mloa de· V. ·Ex. um dOI autorra·
opb'CII 41: Beaolucio da Allemblfa Geral
aobr.e .• }lensio concedida a UillibeUna Rita,
em que Sua M~eatade o l~~~tPerador Conl81l~
te.- Deua Guarde a V. Ex. -Pago, 2 de
Outubro ode 1828. - Jligu.e'l OaJmcm cJK Pm
e .4.Jmddb. - Sr. Vtaconde de Caetbt."

"Illm. e Exm. Sr. -Na conformidade
do Al'tigo 68 da Constltuic;il.o do tmperio
pauo 4a mil.os de V. Ex. um dos autograpboa ·da Resolução da Aasemblêa Geral
de 18 de Setembro ultimo, mandando ·recolher ao '!'besouro Nacional a quantia que
se achar no .Banco pertencente á Casa doa ·
Orphloa da Bahla proveniente do que lhe
tocou no dividendo de 1827, pelas acções
que nelle tem, no que Sua Majestade o Imperador Consente.- Deus Guarde a v.· .Ex.
- Paço, 2 de Outubro de 1828. - MigueJ
Calmem !!v Pin e A.Jme4ãa.- Sr. Visconde
de Caethê."

"Illm. e Exm. Sr. ..:.. Na conformidade
do Artigo 68 da Constltuiçil.o . do Im.pe-rio
paBSo As ml.os de V. · Ex. um dos autogra·
JlhOS da Resoluçi.o da Aasemblêa Geral
·dercgando o Alvara. de 1 .de Jul·ho de 1774,
Jl&ra effelto s6mente de te arrematar por
annos irregulares o Contracto doa Di·reltos
daa . Alfandegas, no que Sua Majestade o
Imperador ~neente. -·Deus Guardre a V. Ex.
- •Paço, 2 de Outubro de 1828. - .M~J
OaZmon du Pin e AlmeidcJ.- Sr. Visconde
"111m. e Exm.. ·Sr. -.'Na coilformidade de Caethê."
do ·Artigo 68 da Conatltuiçlo do ~perlo
passo ú mlos de. V. Ex. um· doa. autogra·
· :"111m. e Exm. Sr.- ·Na conformidade
phoa .- Jlo . Decr~ da ~léa · 01!ral do ,Artigo · 68. da Constltuiçlo do. IJilllerio
.. permittlndo que .. aa inacrlpç&!a da Divida Jlasao · As · mloa de. V. Ex. um dos autogra. P.ubllca pouam,. eer · feltu por . qualquer of· pboa da · Reaoluci.o da .Auembléa Geral
flclal ldoneo;· sublcr~tal·· pelo JlliCrivlo d~ BIPPrDV&Ddo o ~lano do ·Regimento Interno
T.b.eaouro na CGrte, J! Eacr1vlel du Juntai da O&ixa de Amortllaçlo, e.m que Sua Made Fuenda,: nu Provincial, deb&lxo de eua Jettade o
Imperador Consente. - . Deua
restionlabllidade, · na .·qual Sua Maje1tade o ·Guarde ·a. V. Ex. - •Paço, 8 . de Outubro de
Imperador Consente. - Deus Guarde a V. Ex. 1828. - MiV.el Ct~lmon du PiA e A.J~ • .
- Paço, 27.. de Setembro de 1828.- Jllguel ··- Sr. Visconde ·de Caetb~."
OaJmon du. Pira. e.· Almeida.- Sr. VIsconde
de Ca-ethê."
"Illm. e Exm. Sr.- Na. conformlda.dt!
do Artfgo 68 .da conatltuloio do 111111erlo
:"Illm~ e Exm. sr~ - Na conformllladl' passo AI mloa· ·de V.· Ex. um doa autogra·
do Artigo 88 da Conatltulclo do . Imperlo phol do .J)(!creto : da A81emRJlêa Oert.l

.
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do 4 de Betemb1·o ultimo,· taxando os direi·
tos de huportaga.o de quuesquer n1ercado·
riu, e generos estrangeiros, em quinze por
cento, no que Sua M·a;Jestade o IJI11Perador
Consente. -Deus Guarde a. V. Ex. - Paço,
24 de Setembro de 1828. - ..Vi.gU(!J Oalmon
àu Pin e Almeida. - Sr. Visconde de Cae·

u

"mm. e Ex-m. Sr. - Na conformidade
do Artigo 68 da Constituição do Imperdo
pUIIo is Jnlos de V. Ex. um dos autogra·
phoa do· Decr~o. da Auemblêa Ge~~
extinguindo o Otficio de Sellndor em todas
u Alfandegas do Imperio, no que Sua .Ma·
jelrt-ade c• J,ttqJeradoT C{)nsente.......Deus Guar·
de a· V. Ex. - Pago; 6 de Outubro de 1828.
- MigtitZ Oaflmon. dtt Pin c Ahneiãa. -Sr·
Visconde de CaetM."

viam sido remettidos pelo Con:;elho
Geral da Provincia de :!\finas ·Ge·
:I,aas, contendo as s~gulnl;es .representuoões:
1.' "Sobre as frequentes l'euniõe.s
dos Mili.ciunos, e as licenças de .que
dependem para s:a-hirem fóra dos
seus Districtcs.
2.• So·bre os exorbitant·es emolumentos que se percebem nas diversas rc,partl~õe·s daique:ua Provincia.
3.• Sobr:e o methodo de arrecadação dos dizimas. .
4.• Sobre a inter.pretação á Carta
·Régia de 12 de Agosto de 1771•.relativa ao vo·to que deve ter .o Presidente da Junta de Justiça na decisão dos processos crdmes. ·
5.• Para que os ·escrivães dos Jui·
zes de Paz sirvam de Tabelliãe:s de
Notas.
6.• Sobre os abusos dc.s officiaes
empregados n{) Juizo dos Ausentes.
7. • Sobre a extincção da Junta de
Fazenda Publica daquella Provincia.
e Contadorias anne:xae.
s.• Sobre a abolição do imposto de
cinco réis nas cames verdes .
9.• Sobre quem deve servir nos
impedimentos dos juizes ordinarios.
10.• Sobre a reducção dos empregados nas Intendencias do Ouro, e
abolição das I:ntendencias Commissarias das Villas da Campanha c
Pimcut1i.
11.• Sobre o regresso das tro,pas
milicianas mineiras, destacadas nas
Provfncias da Babia. e Rio de Janeiro.
Decldio-se que se guardassem estas
representações na Secretaria· pa.ra a
seu tempo serem .submettidos á con·
sideração do Senado.

Ficou o Senado Inteirado, e resolveu-se que se communlca.ese o
conteddo dos trele otflc11ll, ultima·
.menté lidos, A Camara. dos Brs.
Deputados.
·Proseguin.do' na. leitura do e~e
diente; 0 Sr. 1& .sccreta.rlo deu conta de mais onze offlcios IJUC lhe h~·

0 .SR. PRESIDENTE! - 0 lprilmeiro obje·
cto de que agora nos devemos occupar é a
Resposta á Falia do Throno, e sendo pratica encarregar-se da .sua organlsnção uma
Commlssão ad hoc, composta de tres mem
bros, proponho se se deve nomear já, a re·
ferida. commlssão.

tb.t. "

;oillm. e Exm. Sr. - Na. conformidud('
do Artigo 68 da Constliuição do Imperio
passo ás mãos de V. Ex. um dos autogra·
phos do Decreto -da. Assembléa Geral
de 17 de Setembro ultimo, sobre o credito
concedido ao Governo por co·mpensação do
que deapendeu com objectos do a.nno de 1827,
no que Sua Majestade o Imperador Con·
sente. - Deus Guarde a V. Ex. - Paço, em
1o de Outubro de 1828. - .Miguel Oalmon du
P'n c A.lmei.tüJ.. - Sr. Visconde de Caethé."
"Illm. e Exm. Sr. - Na. conforuli:ladt~
do Artigo 68 da Constituição do IJ]]JJerio
passo ás mãos de V. Ex. um dos a.utogra·
phos do Decreto da. AseciD!bléa. 'Geral
de 18 de Setem·bro ultimo, reduz.indo a dous
por cento os dtreitos de .baldeação e reexportação de todas as mercadorial, no que Sua
.Majestade o Imperador Consente. - Deus
Guarde a V. Ex. - Paço, 2 de Outubro de
1828. - Miguel Oahnon du Pin e Almcicta.
- Sr. Visconde de Caethé."

Besslo ·de ·a de Abril
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A11lm 1e venceu; e, ,proct!dendo·
se & no. .
potl eaertittnlo,, ti·
ca.ram eleltoe os Sn. Marquei .d"
Marie&, com 23 votoa: Marques de
Queoluz, eom 21; e VIsconde. de Cay·
· r\1, com . 13·.

dinarlal! . Nlo. Logo, 1e · a Coutltulclo ·nlo
confere attrlbu1cõea partlculuea 'A1aemblêa
-Extraordlnarla, devemos . concluir -que e1ta
tem todu as a.ttrlbulcõea que tem a ordina·
ria.
Demais, ·aegue·se daqui algum lnconve·
nlente? Nlo.- Se. acaso n6a deerezauemoa
O SR. P&EsiDENTE: -Sendo este· o unico por ··qualquer· outra dlacuaal.o o objecto que
objecto que ha ;por ora a .tratar, os Senho· mOtivou esta eeesio fóra do tempo replar,
rl!!a ·da Commú1lo podem:· êadq jA dar ·entAo existiria o Inconveniente; po!'41m, 1e
princip.io aos aeu1 trabalhoa. Apezar, porém, todas na -vezes que fôr posslvd .tratar da
de não haver outra . alguma cousa de que o Proposta que·· deve vir da Camara doa Depu·
Senado se occupe, em quanto não ·appareca tadoa .ficarem adiados outros quaeaquer oba Proposta de que faz met~çlo a Falla do jectos -que se estiverem discutindo, nenhum
Throno, parece-me juBto que nos reunamos lnconveÔiente p6de resultar. Ha nlo poucos
todos os ·dias, até que a Commlnlo a.pre-. projectos, e, a~. enviados 'da Camara . dos
sente redigida a Reel»osta para, então, se Deputados; que eatão pendentes da dlecussão
discutir.· ···
·
·
desta. E · nlo serA. de Interesse geral dar~
. o SR•. M.UIQUEZ DE CARA\'ELW: ~. Jül- . lhes andamento? Julgo que, até, se. faria um
go, Sr. Pi-ealdenttt, qu·e · n6s nãO; dev-emos ataque As regalias da Camara se nos ligas·
rtcar em ina~o. O Cor,po Legislativo estA • semõs s6mente 4 Proposta que esperamos,
installado, e installado legalmente. Por eon· Pois ficarlamoa prlv:adoa, ao menos temposequencia, entendo · que póde exeriCer todas rariamente, · do direito de prop6r; e reduzi·
. as attribuições que lhe com·petem, não ob-. dos, nessa parte, A. situação da- Asaemblêa
de Franca, onde aquelle direito é prJvatlvo
stante ser extraor.dlnaria esta seuão;
·Sr. Presidente. Esta seBSã.o é extraordl- do Monarcha. Parece-me, portanto, que po·
naria unicamente por ser. f6ra do tempo. demos praticar tudo que praticamos na sesmarcado :pela Constituição: a~ acaso a Con-: do ordlnarla. Hi!v,er tempo dete:rmlnado
stltuiçlo não- dealgn&88e o dia em que- deve para ella.: l•o -nada quer dizer. - O tempo
reunir-se o CoJ1)o Legislativo, e não mar· foi determlnàdo ·para maior garantia, para
casse a duração de t1Ua& seBsões, nunca se' não deixar: de se reunir annualmente o Cor·
poderia chamar· extraordinarla sel8io algo· po LeglslaJlvo, · mas nio para que este, es·
ma, nem se poderia .dar o nome de proroga- tando · legalmente · congregado, deixUBe de
,ção ' contlnuaçlo 'della por mal~ dos qua· exercer todae · as · fone~. Entremos, por·
tro me1es. E', !POrtanto, em consequencia do_ tanto, no ·nosso · exerci cio ordlnarlo.
O Sa. .MABQUEZ -DE· PARANAÓu.!: -Nesse
tempo marcado pela Constitui~ que· uma
sessão se ,p6de · dllel' extraordlnarla. JA. .nlo caso ê neCeBBarlo, iintes · de · nOi -occuparmoa
é assl.m a . respeito _da Inglaterra, .onde o de outro alpin - obJecto, -faler -.a, eleição dn.
Rei ~6de deixar de convocar -o Parlamento •a; pot. ·ee n61 devemos· actualmeute
um ou dous annos; pois se convoca ·annual· considerar tudo comó ee e1tiveuemoa em
. mente é·:porque. lhe lntereua .fazel·o, vi1to sessão· ordlnarla, entlo a ele-Ição da Meta- é
· · serem as impoalções taXadas precisamente· o. primeiro ·acto que devemos praticar. DlgiJ
Isto, Sr.. Presidente. s6mente para mostmr
..
por um anno.
que
não . .procedem os argumentos do nobre
A conatltulçlo, Sr. Presidente, deu · ao
Senador
•. ·
Poder <Moderador, entre outras.- a~trlbu~ões,
O Sa. PIIBJDIKB:. - Eu confeuo que
a de convocar extraordinariamente a ·Assem·
me
occorreu •a ldêa de prop6r a .eleição da
blêa Gero.J, quando n.salm o pedlll o bem do
Meaa,.
mal nlo a fPro-pul attendendo ao no1ao
·imperlo. Agora, pergunto eu: A conltltul·
çâo tem . algum artigo que diga que as nos· ReiJ,mento. D11 elle, tratando do Presidente:
sa.s attrlbulcões nas ~e~sõcs extraor.dinarlat: "Áa auu funcc3ea durarlo desde o dia da
não sdam as mesmas que as ·das sessões or·· eleição abê que na futura scaslo annuál se
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A nova t!leiolo logo depois da ins· a . Proposta do Ministro da Fazenda, nos oc·
tallnçio du .A~aemblê&". Ora, ae a elelçio do cupemos de alguns assum,ptos que estão pa·
Presidente eatá ,poaltlvam~nte designada tqtdos, e que podem multo bem ser discuti·
para a aesslo ol"dlnaria, neata que ê extra· dos, não porque elles sejam urgentes, mas
ordlnarla de certo nlo p6de ter lugar.
por ser urgente QUe evlten1os estar perdendo
o ~sa. XAaQua DE P.uuN.\ou.{: - Eu tempo. Ora, niio se dt>cldlndo jA. n minha ln·
sou dessa mesma oplnllo. Entendo, tambem, dlcação, t.sse inconveniente ê infnlllvel. St>
que nAo ae deve nomear, atê porque o Pre· C'l·lll. fOr tratada com os intervallos que pres·
aiden.te ·ba. de aaaiath• ú. abertura da sessão creve q Regim~nto, amanhã v.i;remos pa.ra
ordlnarla. Agora a6 nos cumpre tratar da· aqui ~ na-da taremos. Portanto, !Para haver
quelles negoclos que deram motivo á sessão em que nos occuparmos· ê que se faz de sum·
extraordlnarlL· Sr. ·Pr~idente! Para que fim nlil. urgencla. a ·prompta decisão deste nt>gose convocou a Assemblêa? A bem do Esta· clo,
do~ E quem a convocou? O Poder Modera·
0 SR. MARQUEZ DE PALHAS: - Sr. Pre·
dor. Portanto. de lá deve em·anar o objecto sldente. Não é jamis urgente fazer Leis pre·
de seus trabalhos. De outro mado podia a clpltadamente. Leis boas fazem-se com mui·
Camara, IU9PODdo outra qualquer materia ta meditação e tempo, e este agora não
mais Interessante do que n Proposta do Go· falta, porque temos ainda fn.tactos ·os qua·
verno, dlacutll·& com preferencia, e já. isto tro mezes que a Constituição marcou annualera um abuso.
mente para os nossos trabalhos; mas supponhamos
que faltasse; já a exper·iencla nos
O Sr. Marquez de Ca.ravellas man·
mostrou por uma vez que a vigllancia do
dou A M~sa .a segui~te
Governo tem vindo remediar essa falta com
prorogações, e prorogações diuturnas. Se.
EYEN'D.\
pois, Sr. P.residente, estas verdades são. de
todos conhecidas, como podert>-lDOS DÓS ap·
"Propon~o que nesta sessão extraordl·
narla se trnt_e de todos os abjectos pr~rlos provar a urgencla da Indicação. que só te·
das sess6es ordllnarlasl.1 uma !V~ que não ria a utilidade de adiantar o curto espaço
se possa tratar do ·objecto para que foi ex~ de tres d1as a discussão indistincta. dos nos.
traordlnariamente .convocada, cessando, en~ aos 'trabalhos ordlnarlos? Quando, pelo con~
. tio, todos os outros, pois que elle deve ser traTio. decidindo~se precipitadamente a ma·
sempre o principal. - llarqu.cz de CaraveJ· teria da Indicação, que é, aliâs, muito pon·
dero&a, nos poderia t.alve.z conduzir esta
·lu. - Salva a redacçlo."
precl·pitação a algum erro que a prudencht
sempre nos acooselha a evitar. Não seja in·
Foi apoia4a.
O Sr. Mnrquez de Caravellas re· fructuoso para nós · o exemplo de outras Nn.·
ções mais amestradas pela experlencia. e
quereu a urgencla.
Foi tambem apoiada, e entrou em que bem ._,odem servi.r-nos de modelo na
ma~eha dos debaotes leglsllllt.lvos. Por falta
diacuulo.
dê tempo, que devemos dar A refle::x:M, não
o aa. MARQUEZ DI ·PARANAouJ.: - Sr. nos inhabllitemos para o acerto; nem se
Presidente. · Se ê para se tratar de objectos queira vencer de um salto o mesmo que a
· ·orcllluLrlos julgo deanecessarla a urgencla, e razio aconselha a fazet"-se mala de espaço.
sou eont.ra ellL
i Ponderemos, pois, a materla nos dio.a que
O· Sa. MAaqm:z DI CARAVELLAB: - Pelo tem marcado o nosao ·Regimento: e p6de eer
que ouvi ao llluatre ·Senador parece que quis que · para esse tempo o mesmo lllústre Se·
combmter a urgencla, auppondo que eu con· nador venha a conhecer que a Constituição
sidera\'& ur1entee 01 negoelos. Nlo, senhor. nlo ê _tl.o favoravel li sua oplnlllo como tem
Trata-.e da urgenela da 'Indlcl.çlo: fstô ê: querido Inculcar•
.d• eonYenlencla de decidirmos Jt que, em •
Por outro fado, ·Sr. Presidente, n6a jã.
quanto ·niio chega da Camnra dos· De1)utados temos na Fnlln. do T·hrono positivamente in~
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dlc:J..da a im:porta.nte miiterja de que nos de· . rlal? Logo, o ·tempo de quatro mezes,' ·bem
vemos occupa.r; meditemos, .pGls, sob.-e ella, calculado :para o futUim,· actualmen·te não
empregando a.sslm o 'tt-m.p<>·, '"! lgualmt.:.llte póde chegar para tanto . trabalho que nos
na resposta á. mesma Falia do Thro'no. Ela resta a ;fazer; e aconselha a ·sabedoria, e o
o que temoR a fazer, e nn.da mn.ls; por.tanto, nosso zelo, que nAo peroamos um tempo que,
. stlm inoonVIenlen.~e. podemos empregar fru.
voto con1:ra a urgencia requerida.
O ·Ss. MARQUE?. DE CAnAVELLAS: - Con· ctuosamente, dando. andam-ento a alguns pro.
tinlla·se, -sr. Presidente, nos mesmos a.rgu· jectos utels.
Diz o illustre Senador que devemos con.
mentos já sufficiente.mente debatidos. Jã
·
sultar
o que fazem as outr·aa Nações; e eu
diss-e, e toldos. sabcm, ·que n1!.o pedi a urgt>n·
digo
que
elev-emos olhar para a nossa Conela par-a os prodectos que se houverem de
trn.ta.r. em quanto não pudermos discutir a sÜtuiçiio. Sómente quando nella não achar.
propo~a para1
que fomos extrnordin8ll'ia- m011 a decisão que precisarmos, prudencia
m<mte convocados; rt>queri urgencia pn.ra a . se;:a. consultar o que outras fazem em casos
Indicação; e, pelo . que eu já expendl, parece identlcos; e, ainda assim, jlmais · serei de
que nada. lla · mais ul"gente. 'Diz a.gora o 11· veto que adoptemos dos estranhos o que nos
lustre orador que· não havemos de fazer as falta, sem que primeiramente se compare
Leis precipitadamente. Ninguem quer tal com os prlnc!pios fundamentaes da nossa
precipita~o, mas,. tam·betm, não deS'J)erdiee- Constituição, e seja bem apurado. no .cadl.
mos o ~emJpo com uma materia que é clara, nho da razão. Precedentes, ainda me11mo os
·~ que 1basta para a. decl!dirmos abrir e ler domesticos, só .pedem ter lugar quando não
a Constituição. Se ella não • distingue· as ·Jlt~s ha regra que nos governe. Se não ··achamos
sõe·s extraordinarias das ordinaorias, como na Constituição uma s6 palavra que distinga
queremos ou !POdemos nós fazer essa diatin- as sessões ertraor·dinarias das ordinarias, ê
cção? Diz que a Constituição dá quatro me- do nosso dever reconhecer .que as attribui.
zes pará. se fazerem as Leis, e que este tem- ções que se declaram nestas são n.pplicaveis
po ê sufficiente. Para o futuro assim será, ~.quellns. Se a Constituição quizesse que nas
por agora não. Pa:ra. então acontecerá. o mes- sessões ertraordinarias se não tratasse de
mo que em Inglaterra, onde, além do Burijet mais assumptos do que aquelles para que foi
e decisões de alguns biZl& pa~ticulares, se convocada, assim o · declamria mui expressaencerra o Parlamento sem haver produzido mente. A minha hermeneutica não admlttc
uma Lei, . propriamente d.lta. Ora, n6g não excepções que não sejam expressas e enun.
ncs achamps ainda nas mesmas circ:umstan- ciadas com a maior clareza, multo mais
cias: nós estamos no principio da obra. que quando na observancia da. ·regra se não se.
os inglezes já conclui.r~am; . n6s eomeoamos gue absurdo.
O SR. MAnQUEZ DE PABANAouA.: -Pare.
agora a formar o . edificio .constit11cional que
cla-me
que o illustre ·Senador que acabou de
não se póde dar por acabado em quanto não
fallar
não
tinha mais nad.a que oppOr ao que
cstbrerem feitas todi!.S ns r. .ei& :regulamentao
nobre
Senadcr,
Sr. :Marquez da Palma, ha..
res. Nesta parte preciromos ser mui 10lici·
tos para lJOdermoa plenn.mente gozar os ln· via ponderado. Todavia, insiste na urgencla.
. apreciavêis beneficias da nossa Conatituição. Qual é, :porém, o officlo dessl\ urgencia?
Alguns prGjectos que opodermos adiantar 13ão Evitar que estejamos aqui caladof! algum
d('.sta natureza. A -experiencia nos tem mos- tempo, e nada mais. Diz que a Con&tltulção
trn·do que os qua.tr:o mezes não aão ..por ora não nos inhiblo . de tratarmos de oqtros ob.
sufficient:es. · Não tem sido este tempo já. jectos, além daquelles para que . formos con.
proroge.do. em duas sessões successlv~?. Na vocados. Eu digo que sim: sustenta que nos
de 1827 tivemos não menos de duas proro. inhi.bio; porque a Constitul~;ão, marcanc,lo o
gações; e, assim mesmo, quantos projectos tempo tpara a reunião ordlna.rla da Assem·
não existem que não foram ainda discutidos? blêa. Geral, autorlsou tambem o Poder Mo.
Quantos nã.o · ~leram da Camaro. dos Depu. derndor para a convoçar ·nos caa()s extraor.
tados que ainda estão pendendo desta Ca.. dinarios. Veja.se a FaUa do Throno. DJ1
" Convoquei.vos extra.ordlnariamente
maro. 'Para poderem subir á Sancção Impe· ella:

Sessão de
por dous moLivos, O primeiro cessou, o se.
gundo existe", ·Logo, se este é o objecto de
que dewmos tratar, a que fim ha.Yemàs do
nos occupar com nquelle para que não .fo.
mos convoca·das'? Isso, até, seria um ataque
ao GoYerno. E, demais, eu já. mostrei o in·
convenientt" que dnhi se seguia, pois era
mui possível despreza!'.Se a. Proposta. do Go.
v.erno para. d'iscutir.se uma outra materia,
entrndendo-se que ella era mais interessan.
tC', e passar isto •parn o f.uturo. Um abuso.
mas assim é que <>lles se introduzem. 'Eis o
que P.U não quero. Deseja.se evitar que con.
corramos aqui inutilmente? .Muito bem! Oc.
cupemo-nus em ·Pensar na matilria d-esse ob.
jecto que têm de ser apresentado á delibera.
ç:i.o desta Camura. ajuntem.se as Commis.
sü-es. auxiliem-se ellas mutuamente com as
suas luzes, sejam ouvidos todos os Srs. Se.
nadares que com a cooperação de suas i'Ciéas
bem podem suggerir algum bo!'1 2xpediente,
afim de J.)Cdermos resolver depois com mais
promptidão, e mais aceito: estejamos, por
assim dizer, como ensaiados para quando
aqui vier a nossa tarefa ser ella mais bem
deilempenhada, e, até, menos di.fficil a sua
discussão.
A' vista, pois, do !Perigo que p6de haver
em se ventilar outra mnteria, desvia.ndo.nos
do ponto principal para que fomos convoca_
dos, e, até mesmo porque esse tempo que se
suppõe perder·se p6de ser, como já mostrei,
mais convenientemente aproveitado, deve re.
. jcitar.se a Indicação.
0 SR. MARQUEZ DA P.~LlrA: - 0 nobre
S!lne.dor acaba de mostrar muito melhor do
que eu poderia fazer ·.a lncompatlbJlldade e
o risco de nos envolvermos· em outro quaL·
quer negocio ·que não seja aquellc t~ara que
o Poder Moderador quiz reunir-nos. Por .isso
respondendo ao illustre Senador que· com.
bate em npolo ·da sua lnd!c:t~ft.o direi s6.
mento que para aGsumptos em que a Constituição é: clara, eu nll.o recorro a precedentes
Eu não f,atlei ainda sobr:e o o·bjecto da lu·
dicação, fallel unicam·ente sobre a Urgencla.
Quando tratar dilquelle entã'o mostrarei que
a. Constituição não ê tão clara· como se nl.
lega. Se n Constitufçlio fosse expressa. sobre
o· presente c·aao, eu, decerto, não recorria a
precedentes. Demn.ts, guando apresentei o
exemplo d~ outras Nações que PO.ssuem, S<'
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não maior,es luzes, ao menos maior pratica
do que nós nestas materins, foi só para tor
nar mnls senslvel a nec~ssldade de nos con.
duzlrmos com clrcumspecção, e com prudcnela em assumpta de tanta gravidade, e qu•!
nada perde na d~mora; pois, seguramente,
nüo ha de ser com a pretendida vantngem J3
tres dias de tempo que nos adiantaremos
mais do qu-e estamos,
O Sn. MARQUEZ DE CAR.\VELLAS: - Sr.
Presidente. Lev:mto.me sómente :par•a respon.
der a tres argumentos. O primeiro é que se.
ria até um ata:que, falta de respeito e consideração ao Poder Moderador, se niio ·tratar.
mos s6 do Objecto -para que .fomos convoca.
dos. Se a minha Indicação não se limitasse
ao tempo em que não .~o:demos tratar da ma.
ter•ia da convocação -e:x:traordinaria, ou porque niio tenha ainda sido a Proposta remet.
tida da Camara dos Deputados para esta, ou
porque deve haver intervalos entre as dis.
cussões, na fórma do Regim·ento, poderia,
talvez. proceder o argumento; mas quando
eu' -expressamente decla.ro "nas occasiões em
que nos podermos occupar dos negocias or.
dinarios" e proponho que cessem logo que
nos possamos empregar no negocio especial
que deu motivo a esta sessão extraordinarla, não comprehendo como se possa qual!.
ficar de falta de consideração e respeito ao
Poder Moderador, nem vamos de encontro
com a sua ·Sobemna vontade. s6 porque oc.
cupamos u-tilmente o tempo que não é possL
vel empregar-se na ~reposta que fórma o
objecto principal desta ses;.;Ao.
Esta declaração que mui explicitamente
designa o .tempo em que se ·.põde tratar de
outras materias tambcm tira toda a força do
segundo argumento, fundado num vão receio,
numa. supposlçAo · absolutamente falsa, e in.
compatlvel com o caracter sisudo de tão oons.
pic'Uos e clrcumspectos varões que compõem
esta camara. Elia tem dndo scbejns provas
de. sua sabedoria: n!o é do recelar que e.n.
tre n6s se ouca a Indiscreta proposição, que
o mustre Senador receia, de serem outros
projectos de maior urgencla, e mais dignos
da nossa consideração, do que o da convocação e:x:traordino.rfa. Finalmente, recorre.se a
um melo de detculpar a lnaccAo em que es.
tA.rla.mol dllendo.~e que o tempo que não
pudermos em:prog&r na discussão da Pro·
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·pfJata nlo seria perdido porque o poderemoa
occupar, com multo apr-onitamento, na me.
ditaçlo do seu objecto. Nio se repara, po~m.
que nlo ê aqui o lugar proprio para seme.
lhante medltaclo: esta sómente tem lugar
no silencio e aolidio do gabine-te, onde nada
p6de dlstra-hlr a nossa attl.'nclo. Aqui s6 cL
be a apresentação do resultado das refiexões
& combinações que alll fizermos para serem.
apuradas pela discussão.
Pe.Jo qu~. Sr. Presidente, nlo nos demo. remoi! mais com uma materia que não ofte.
rece duvida alguma de ponderatão; decida.;.Se
já. a Indicaçilo que tende a evitar a inaccão
do ·St'nado, dtipois de reunido e installado
legalmente. A Camara .resolverá. o que me.
lhor entendér em sua sabedoria. Eu ten-ho
esgotado as vezes _que o Regimen-to .me permJtte falla1•, e por Isso nada mala direi so.
bre este aasumpto. Quanto aos precêdentes,
refiro.me aoe que Já expendi: n6s nlo 01
temos, nem temos necessidade de· recorrer.
mos aos de outras N~ções. Elles aio d-e ma,lo.r
pezo para as Nnções que se regem mala por
costumes do que por Leis escriptas. Para -mim
nada valem, nem os casos 'Julgados, que sõ
podem ter forca entre os litigantes.

do Corpo Leglalatlvo. Eata mtnba declara·

elo eatA 'tio claramente aubentendlda no que
t!U dlase que póde parecer 4eaneceasarla; maa
eu a faco por querer cortar a menor duvida
·sobre a verdadeira lntel;Jigencla daa mlnhal
!!Xpressões.
Tendo cessado a discuuão, prop61
o Sr. Presidente a urgencla;
"por.
que essa nAo foaae · approvada, ficou
sobre a :M:eaa a IndlcacAo para cor•
.rer os interatlclos marcados no Re.
gimento.
O 'Sr. Prealdftlte declarou que o
Senado continuava ·a reunir-se todos
os dias de trabalbo; e levantou.ae a
aenio 4 mela bora . depois do melo
dia.

e,
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Illm. e Exm. Sr. - Remetto a V. Ex.,
para ser presente d. Camara doa Sra. Depu.
tados, inclusa; a c6pla da FaLia com que Sua
Majestade o Imperador Abrlo ·a presente ses.
são extrnordinarla da AaaemblêiL Geral Le·
glalatlvL - Deus Gunrde a V. Ex. - Paco
do Senado, em 3 de Abril de 1829. - Via.
aonde tk Cactlé. - Sr. Josl! Carlos Pereira
de Almeida Torres."
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o SR. MARQUEZ DE p .ARANAGU.Á.: - Pedi a
palavra s6 para fazer uma expltcaeAo. Sr.
Presidente. Quando eu disse que nlo ae de.
via admlttlr A. dlacusalo materia alguma
que fosse estranha A Proposta · Indicada no
SESS.10 DO DIA 4 DE ABRIL DE 1829
DiscurlJO do Throno, pelo abuso que dahi po.;.
dia resultar, não tomei em consideraelo esta
A'a oue horas da manhA, nlo ae aehan.
Camara: tomei, slm1 em consideraçlo o do numero aufflclente para ae abrir a aeaslo.
Corpo ·Legis]jati.vo presente e futuro; Sei procedeu.se t ··chamada, e achavam·se pre.
multo -bem que tanto esta Camara, como· a sentes qulnse Senhore. Senadores, faltando
dos Deputados, nilo haviam de tratar outros com causa oa Sra._ Blapo Capelllo.Jll6r, e Lula
negoclos com preferencla ·aquelles· para que Joaquim Duque Eltrada ll'urta4o de Men.
f~am positivamente convocados, })ola taco donoa;
aem ella 01 Sra. Marques de S• .Tolo
justiça. ao c&racter e aabedorla .dos aeus iL da. Palma, Marques de llarlct, Marques de
lustres membros; mu · expressei-me deaae ParanapA, 11tarque1 de Santo Amaro, ~ar
modo porque estou ,fJrme na opinllo de 4ue ques de .Taean1papi, Marques de Baependy,
nAo deve passàr de f6rma. D!lguma a ID4lea. Conde· de Valença, Bebutllo' Lull Tlnoco da
çlo, e porque um zelo ·mal · entendido occa. Silva, Jaclntho Pur.tado de Mendonça, Mar.·
slona mtiltáa vezes· Incidentes que .nlo 'Produ.· quea ·de .Caravellu, Vfaeonde de Cayrtl, ll'ran.
zem os resultados que se eeperam. Fallando,: cisco Carneiro de · Campo•, Manoe-1 ·Caetano
poli, do· abuso, nlo encarei 16 · o presente, de Almeida. e Albuquerque, Marquei de Que.
como ~A disse: olhei tambem ·para o tuturo, lu1, Marquei de AraeatY, Conde de Lagea,
e jAmnla tlve em mente de1lgnar nem eata VIsconde de Aleantara, .To16 Saturnlno da
Camn.rn, nem a outra. FnUel gt'nerleamente Costa Pereira e BarAo de ttQoA.
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O Sr. Prealdente
dia haver aeaaAo por
pleta. - Marque: tle
dente. - Vi&cotwlc . de
- D. Nu.nv Eug~
Secretario.

declarou que nAo ponio estar a casa· com.
lnhambupc, Vlce.Presl.
Oacthé, 1° Secretario.
ele Locio c Lciblit:, 4"

J7

0 Su. VISCONDE DE CA'YI&Ó': - Eu, .na qua.
Udade de redactor, devia ler o Discurso; porem, eomo a fa.J.ta de vista me Impossibilita
de fazel.o, peço permissão para que 0 sr.
Marquez de Marlcá e leia.
Obtida a permissão pe1llda, 0 Sr.
Marquez de Maricá. leu o mencionado

SESSÃO DO DIA 6 DE ABRIL DE 1829
PHESIDENCIA DO SR. JIISPO

CAPELIJ.O·MÓB

DISCUISO

"Senhor. -· O Se.na'do, plenament.~ con.
Reunidos trinta Srs. Senadores, de· vencido do zelo, vigllancla, e paternal soliclarou.se aberta a Sessão; e, lida a citude, com que Vossa Majestade 'Imperial
acta do dia 3 do .corrente mez, e a promove a sua. prosperidade, nos encarregou
nota tomada no dia 4, foram appro. da honrosa commfssão de significarmos, do
modo ~ais respeitoso, os seus cordfaes agra.
vadas.
decfmentos a Vossa Majestade Imperial, pelo
0 SR. MATTA BACELLAR! - 0 Sr. Tinoco Discurso que .15e dignou 'dirigir do Throno
encarrcgou.me de participar ao Senado que Imperial á Assembléa Geral Legislativa na
abertura da presente sessão extraordinaria.
não podia comparecer por estar doente.
"O Senado, reconhecendo com Vossa Ma.
Ficou o Senado inteirado.
jestade Imperial a. necessidade e a urgencia
O SR. PRESIDENTE: - Não querendo al· de mais energlcaa providencias Legislativas
gum dos Srs.. Senadores a palavra, lembro para os negocias da Fazenda em geral, e eom
que estA. sobre a Mesa a IndicS:Ção aprese.n. especialidade para os do Banco do Brazil, se
tada pelo/ Sr. Marquez de Caravellas, e que persuade todavia qu~ taes .providencias não
ficou adiada em razio dos intersticios: boje seriãm retardadas rias tres sessões antece.
é o terceiro dia depois que ella foi lida, -e dentes, se a multlpllci.dade, e complicação
apoia~a.
dos seus objectos, com a falta de precisos doO SR. MABQUEZ DE CABAVELLAS: - Acho cumentos, e informações mais eircumstancia.
que não se p6de tratar de um objecto que das, depois da Legislação, que pOz termo a
não foi dado para Ordem do Dia; se o fizes. emissão das notas do Banco, e o submetteu
a exame offlcial, não fizessem prevalecer na
semos, seria irmos contra 0 Regimento.
O Sa. PRESIDENTE: - E' certo que da Assembléa Ger&l o arbitrio de prolongar o
acta nio consta que a Indicaçio fosse dada compl:emelllto das dea.f.berações neceasa.rlas
para Ordem do Dia; e como não ba outra para aJuizar com madureza da extensão e
materia designada, convido os lllustres mem. cau888 dos males da crise actual, afim de
bros da CommiiiÁÓ ~ncarregada de organi· mais opportunamente appllcar.lhes remedias
sar o discuno em reaposta 4 Falia do Thro. promptos e efficazes; o que pela experiencia
no para o apresentarem, logo que esteja con. ·.dos Governos raras vezl'B se consegue; quan.
do as dispoeiç6es Legislativas se resentem
cluido.
.
·•
da precipitaçio com que foram concebidas e
0 SR. VISCONDE .DE 0AYR~: - 0 Discurso
organlsadas.
esb\ prompto; mandou.ae copiar na eecreta·
. I
• A proposta e a exposição que o Minta·
ria, e nlo p6de tardar.
tro e Secretario de Estado dos Negoclos da
Por eate motivo o Sr. Presidente Fazenda tem de apresentar 4 AssembJ.éa Ge. ·
tuapendeu a sesalo As 11 horas· da rnl, aerilo consideradas pelo Senado com a
attenção que exige a importancla das mate. ·
manhL
Meln hora depois qontinuou a seL rias, e o fn.tenso deseJo que tem manl.fcstado
são, c tendo obtido a -,'P~lavra, disse. constantemente 4c cooperar com a Cnmara

Sesa~

18

de 7 de Abril

dos Deputados para. o melhoramento dos ne.
gocios e interesses do Imperio.
"O Senado ·espera que oa trabalhos, e es
forças do Cor.po Legialatlvo, promovidos pelo
genu1no patriotismo de seua membros, ·e anJ.
mados ·pelas salutares recommendacões do
Throno, corresponderão finalmente á justa
ex·pcctativa de Vo1sa Majestade. Imperial" e
da Nação Brazileira. - Marquez ele MarictJ.
-

M m·qucz de Queluz.-Visconde de Oayrú."
Sen~o enviado á iMesa,
e nova.
mente lido pelo Sr. 2° ·Secr:etat·iu, fi.
cou para ser examinado.
O ·Sr. Presidente deu para Ordem
do Dia. seguinte: em 1° lugar, a dis·
cussão .do ref~rido Discul'BO; e em
2°,. a da· Indica~;ão do .·sr. ':Marquez de
Caravellas, propondo que -nesta ses.
são cxtraordinaria se tratasse de to.
dos os objectos · proprios das sessões
ordinarias.
Levantou.se a sessão aos tres quartos para o meio dia.

RESOLUÇÃO DO SENADO

"Illm. e Exm. Sr. - Tenho a honra de
participar a V. Ex.. para conhecimento da
Camara dos Srs. Deputados, que por officios
do Ministro e .secretario. de .Estado . dos Ne.
gocios da Fazenda com . diff~rentes da~s, dos
m·ezes de Setembro e Outubro do anno pro.
xlmo passado, consta que .sua Majestade . o
, Imperador Consente nas segui.nte~ 'Resolu~
~ões da Assembléa G~ral Legislativa: 1•, Ap.
plicando a Caixa de Amortlsação os impos.
tos estabelecidos a favor do cofre da Prove.
doria-!Mór da Saude pelo alvará . de 22 de
Janeiro. de· 1810; 2•,· approvando a mel'Cê de
. ·.'quatrocentos. mi·l rêis, concedida a Joaquim
·J'csê da Silva ·e M~nezes, ·como segundo es.
cripturario aposimtado da primeira Repar.tL
ção do Thesou'~o; 3•, ·approvando a aposenta.
doria de Raymundo Nonato Jacin:tho; 4', ap·
pr~vando a ResolucA.o de Consulta de 26 de
.Julho· de 1'828, em· favor das ~IJ.hat! de Jero.
nymo Xavier de Barros; &•, tkrmlttlndo que
as lnscrlp~tJes da. divldn. publica. possam ser
·reltás por .qualquer offlcia.l ldoneo e subscrl.
l)tas pelo escrivão do Thesouro na COrtê, e .
escrlvAcs das .Juntas de Fazenda. nns Pro.

vinciaa debaixo de sua responsabilidade; 6a,
a.pprovando a pensão annual de c. ento e vinte
mil réis, concedida · a Umbelina Rita; 7•,
mandando recolher ao Theeouro Nacional:· a
quantia que se achar no .Banco pertencente
á Casa dos · Orphãos da Bahia, proveniente
do que lhe tocou no· dividendo de 1827, pelas
acções que nelle tem; 8•, derogando o alvará
de 1 de Julho de ·1724, para effeito sõmente
de se arrematar por annos irregulares o contracto dos direitos das Alfandegas; s•. appro.
vando o plano do Regimento Interno da
Caixa de Amortisação; assim como os quatro
seguintes decretos da mesma· Assemblêa: um
taxando os di~eitos de importação de quaes.
quer merc.-..dorias e generos estrangeiros em
quinze por cento; outro concedendo ao Go.
verno um -credito por compensação do que
despendeu com objectos do anno de 1827;
outro reduzindo a dous por cento os direitos
de ·baldeação e reext>ortação de todas as mercadorias; e outro extinguindo o Otficio · de
Sellador em todas as Alfandegas do Imperio.
- Deus Guarde a V. Ex. - ·Paço do Senado,~
em 6 de Abril de 1828. - Visoonàe <k aae.
thé. - Sr. José Carlos Pereira de Almeida
Torres."

SESS,\.0 DE 7 DE ABRIL DE 1829
PHI~SIDE:s"CIA llO Sn. DISPO . CAPELLÃO·llfÓR

Reunidos trinta e tres Srs. •Sena.
dores, abrio_se a sessão; e, lida a
acta da. anterior, foi npprovn.da.
Como nA.o houvesse ·expediente; an·
·nunciou o Sr. Presidente que ·se en.
trava na priiDJeira parte da Ordem
do Dia,· que era a discussão da rcs•
posta ã Falia· do Throno.
Pedindo então .a palavra, c sendo.
lhe concedida, disse
0 .SR. VERGUEmo: - A Fa.Ua do 1'hrono
dá dous moHvos da convoca~ft.o ·extraordinaria da Assembl-éa; e a resposta. contempla s6
um; logo não ê exacta. Se bem que a Falia.
do Throno affLrme. . que · o· primeiro motivo
já não existe; uma .vez que o Mlnisterio
aconselhou a .sua Mn.Jestnd!! Impcrinl que
fallnss~ ttl'llr., não dcvcntos n6s gunrdar si.
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lenclo, prlnctpalmente sendo este um obj&.
cto de tilo alta tranacendencla, e de nàtureza
tal, que a. reallzar.se, tJOdla. fazer maior lm·
pressão na Nacão, do que a fallencla do Ban.
co: accrescendo mais ter.se divulgado pelas
folhas publicas a intervenclo doa · nossos MInistros nas côrtes estrangeiras neste neco.
elo. Por todas estas razões parece.me que o
Senado deve expressar o seu reg!)slJo pela
cessação deste motivo ,em que haveria risco
de ser violada a Constituição, quando acon.
tecesse a chegada das tropas estrangeiras,
antes da. reunião da Assembléa Gera;l, a quem
pe-la · Constitulcão competia dar a necessaria
· Ucenca para a sua entrada. Bem podiamos
n6s estar livres desta questlo se os Minta·
troa não aconselhassem ao Throno uma de.
claracão desnecessarla, porém depois de fel.
ta, necessario é manifestarmos sobre· ella o
nosso juizo, até para que o nosso silencio não
pareca uma approvacão tacita, do que podia
acontecer.
Quanto ao segundo motivo, claro está
que o Ministerlo aconselhara a sua exposL
cio de maneira a fazer reeahlr sobre a As·
sembléa a. . culpa, que pesa sobre elle, dando
a entender que por tres vezes não fizemos
caso das recommendacões do Throno. para
lançar sobre a noBB& omissão o futuro desaa.
troso, que nos ameaça. Sr. Presidente. A Na.
·cão bem convencida estã, que a crise finan. ·
celra, que ID.OB ameaca, não vem da Assem·
bléa, mas do Mlnisteuio-. E como se quer
lançar a culpa sobre n6s? NA.o P.retendeu n
Auembléa logo na primeira sesslo desta Le.
glslatura. trata-r do negocio do Banco? Eu
mesmo como Deputado, requeri, que se exa.
minane o seu estado, e o Governo respon.
deu que o Banco era um estabelecimento particular, no qual nlo podia ter lngerencia; c
com tudo ê hoje este estabelecimento putL
colar que nos amellça ·com um futuro deaas.
troso! Nlo se podia jd. prever naquelle tem_
pa os malea ,que o andamento do Banco acar·
rctada iobr~ a Naçlo? E seri culpa.da a AI.
semblêa. que qull prevenll.os, e lnnoeente o
Governo, que lhe lmpedio -examinal.os? E de·
Yeremos flcnr silenciosos a uma lmputacl.o
tAo Inversa? NA.o, Sr. Presidente. A. Falia
respira. espirlto Mlnisterla.l, ~ necesso.rlo que
11 respost& .respire esplrlto,)Naclonllll, que ê o
da verdade, e d& franqueza.' · ·

'!'ratemos cordlulm~nte de remediar o
mnl, sem lanQur a culpa de una para outroa;
cadn um tique com o que lhe toca. O reata.
bclecimento do credito publico depende maia
da rigorosa observancia das Leia existente&,
do que de Lets novas; as nossas ·Leis de fi.
nançaa não silo má&, como o parecem nu
falta de sua observancia. Flacallse·se a ar.
recadação, e culde.se naa economias, haverá
sobras em lugar de cl<'fk"tj assim procede o
aegoclante, que vê o seu credito abalado : mas
o Mlnlsterio tem feito o contrario, e quer
lnncar sobre n6s os eftdtos dos seus des.
culdos. Estou bem perauadido que· a opinião
pu.bllca nos ha de fazer justiça; mas nem
por Isso devemos deixar de tepellir uma
imputaclo que nos não co·mpete. Mandarei
uma emenda á Mesa, · para que o Senado a
tome em consideração. ·
Logo que velo á Mesa. foi lida,
nos seguintes termos:
EliEXDA

"Sobre a entrada de tropas estrangeiras
- expresse.se o regosijo de não se ter verl·
ficado o risco de ser violada a Constituição.
- Dlga..se, que os negocio& do Banco esta.
r'iam ha muito tempo em boa ordem, se o
lllnlstel'io, em 1826, não fl~sF.e OiPPOitição
aos exames necesanrlos. E que se -espera que
os do Thesouro melhorem com ·bmt economia
na receita e na despesa. - Vcrguciro."
Conclulda a leitura, fol apoiada,· e
tendo a palavra. disse

o SL M.\RQUEZ DE CARAvEr..LAs: - Eu j6
fui Ministro de Estado, mas nem por 1110
tenho a f,raquesa de defender o. :Mlnlsterlo
a torto e a direito; jAmais o deaculopa~l
quando se apre11entarem contra elle incr~pa·
ções fundamentadas: mas tambem não po1111o
ouvir a 11angue frio nccusações Tagas det1tl.
tuldaa nlo s6 de prova1, porém atê da mais
llgeirb. .,eroeiinLl•hanc;a.. 'I! ta~s finalmente-,
como conceitdo aquellas que acaba de pro.
nunclar o lllu11tre Senador. PrlnclplaN!f re.
flexionando sobre o primeiro motivo, que
annunclou a Falta do Throno para a convo·
r.açã.o dtt Ass('mbléa. Quer o fllustrc Senador
I
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que na respost11o se trate da.· tropa portugueza.

estranho da sua missão, e para o qual nlo
emlglada, . pol'Qile as folhas publicas haviam estava . munido <de poderes_ especiaes; menos
<li\'ulga4o. que oa .Ministroa do Brazll coope" . (}Ue se queira considerar por .Ministro brazi..
ravam na vinda. dessa tropa. i..embra tambent Ora, se o Governo &penas foi instruido da
qu~ o Senado d~.v~. &Xilr~ssal' o regoaljo de vinda dos emigrados (posto que o maior nu.
se do ter verificado um projecto, .que .mal mero canstasae de paisanos de classes e pro·
pode.l'ia realisar.sa ii!I!ID o -immlnente rlacil fissões diversas, a i)oucos tossem os mUlta.
de infrd.cçã.o da Constituição.· E eomo prova res, . e esses meamos desarmados) tratou ea.·
o ·illustre Sanador que os .Ministros brazileL pontaneamente, e sem delongas, da ·convoca.
1·os intervieram em sem-elhante resolução? cio da .Assembléa, mostrando por uma eon·
Com os papds pubUcos! Pois o que se lê nas ducta. nada equivoca, o quanto era so.licito, e
gazetas 1)6da jámais por si . só, independente zeloso em cumprir a Constituição; não posso
de outras provas, servir de •fundamento para· comprehen.der que plausivel motivo, a não
accusacãc d-e um Ministro? Dev.em tão !ra· "ser o de um terror paiJlico, tivesse assá& forca
geia, tão. ·irregu.Ja.res · testemu)lhas seduzir para incutir em os · nossos anlmos o .receio
neste· augusto recinto de Lei, e da justiça, a de que fosse violada a Constituição, no lance
sisuda attencão de varões .co~spLêuos e cir. de realisar.se ·a vinda dessa tropa; e isto 11.
cumspectos? Ninguem- ignora a leveza com ponto de· se julga'l' -conveniente .que na res.
que. a maior parte dos jornalistas annunciam posta ao Discurso do Th·rono e:xpuzeisemos
quaesquer factos, e o quanto elles são pro. o 'nosso jubilo por ter succedido o contrario.
pensos a inculcarem, como verdades, vozes Verdade ê que havia· possibllldade, -e mesmo
vagas, assopradas, umas vezes, por nove.:. era de esperar, que ella aqui apartasse an.
listas, e ociosos. e outras vaies por genio~ tes da reunião · da Assembléa, mas quandll
turbulentos, e avessas. a fôrma estabelecida assim . acontecesse tc-riamos a deehumanida·
do Governo, as .quaes propagadas sem cre· de de ·lhe não conceder um asylo? E, Umltnn.
dito ou com malicia facilmente ganham crl~ do.se então o Governo ao que precisament~
dito entTe. o po\•o incauto, e sempre docil exige a humanidade, podia.se porventura di··
para abraçar tudo o que se. lhe apresent~ zer. que fôra violada a ConstltuicAo? NAo, Sr.
com o cunho do partido da opposição, qu~ Presidente. Aos mesmos inimigos não se ne.:
tanto .affecta . pugnar pelos seus direitos, e ga asylo: e de certo o· Brazll nA.o saberia .re.
pelos seus interesses: Se ·.taes são as provas cusal·o, a quem, longe de mere~r um titulo
em que. se firma o Hlustre · Senador.. posso sC1Delhaute, vinha cheio de conf~nç:a aco.
assegurar.lhe que· se deixou illudir. Que Mi. lher.se no seu amparo. O •Brazll não ~ uma
nistros brazileiros foram esses, que aconse· Nação de barbaras: as suas lnatituicõea es.
lhar::.m, ou d-eram impu1so á vinda de tropa tão ao nivel ·da civiHsação do seculo; de
portugueza. para o Brazi-1? Os . Ministros de mais a maia, 'ê geiJleroso, hospitaleiro, e nun·
Estado de certo que. não foram; porque ac. ca macularia· a sua honra, o seu caracter,· e
Governo bem . como a todos, extraordinaria. a sua · dignidade por uma accilo tão detesta.
mente surprehendeu a ncticia dn vinda dessa v·el! e vergonhosa. Sufficlentes refiexlies alo
tropa; . e ae ·confrontarmos a . época em que estas para recusarmos· a primeira parte d&
ena foi .aqui_ conht-..cida, c~m a da .-resolucão emenda.. Agora 1)asaarei a demonstrar que
tomada, por . esses emigrados, com aa occur. as recriminações que na sua segunda parte
renciaa verdadeiramente accldentalel, lmpre. se fazem aos Ministros silo tlo destltuidaa
vistas. e. f6ra. da ordem de .to,da. combinação de fundamento como os da. primeira.
politica., •que nella influiram, . forçoso será
'Disse multo bem· o illustre Senador confessn·r que era impossiV·el que o Governo não crimln-emos . una aos outros - todavia,
nnt!eclpadamente- a conhecesse. Beriam 01 por uma. eontradlcção pouco vulgar, quer ao
Mlnistrr.s brazllelros diplomatas? Tambem mesmo tempo que usemos· de .reconvençio,
não. Porque .sendo· este negocio tratado di· quer que lancemos sobre o Ministerlo toda a
p!orr..aticamente, não havia .titulo a.lgu~ le. ratta .de provldencla.s energlcu, e proflcuaa,
gnl! que autorlsn.ssc o Ministro braz1lei·ro que at~· agorR tem ·experimentado os . nego.
paro. illtcrvlr .num ussumpto absolutamente clus da li'azcnda. Purcc~.me que a resposta
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apresentada pt>la Commlssão, pn.tenteundo ter ingerencia. Mas perguntarei eu agora: o
abertamt.'Clte n dlfficuldade da materia, sua Banco ê ou não um estàibelecimento parti.
immensa complicação, e a t.nlta de documen· cular? E', sim; e oxalá. que sempre tivesse
tos, e de informações indispensaveis ao Col'. e.lle sido tão pa.rticular qua.nto devera seLo.
po Legislativo para poder deliberar com pru. (Apoiadlo, gcrahrtqntc). Logo, cri mina-se ·"l
dencia, e com ·acerto, exprime da maneira Ministro porque procedeu segundo a Ccnsti.
a mais dig·na, e decorosa quanto convêm para tuição. E' cousn sLngu!a·r! Eu sei que no
desviar da Assembléa todn a inculpação dt\ anno passado se mandou averiguar o estailo
não haver prevenido a actu:1l crise. Comtudo do Banco. mas procedeu.se assim porque
o illustre SC!Ilador, desagradando.se de uma tendo crt>Sc!do o mal sobre maneira, cun1pria
resposta, que a nlnguem censura, de uma recorrer em ultimo extremo ao principio da
resposta, que bem discretamente redigida, necessf.dade do bem· geral. ·Diz mais o nobre
faz nascer da natu·reza esplnh011a da mate· Senador que o má.o estado da Fazenda, e a
ri·a . a. inefflc:te!a das providencias, quer qtle. ~rmanencin de um deficit em v~z de sobras
mais positivamente se declnTe, que são os provém do MLn!sterlo, sempre deslel){ado em
Ministros os culpados da crise actual; jA por fiscalisar a arrecadação, e ·já.mnis cuidadoso
não terem dndo as informacões exigidas em na economia das despe_zas. Todo mundo sa1&"26, a despt-lto do estado do BBIII.co, jã pela be quanto é facil de-Clamar nesta parte da
falta de economia nas despezas publicas, @ administração publica, e por generalidades
pelo desleixo na arrecadação das renaas na. denunciar abusos, mas tudo · Isso de pouco
c!onaes.
vale; não queremos palavras: queremos fo..
Assumptcs ha. Sr. Presidente, que ape. ctos; quando nos fOr apresentado o Budjet, 4
nas devem ser tocados muito de passagem vista delle ajulzar;emos, e<ntão, se tem havido
Os Ministros a:l"'guidos do máo. estado da Fa dissipação; e se as economias que tanto se
11enáa niio poderão tambem dizer - c!l. e Ia exigem são passiveis.
más fadas ha? - Não poderão allegar que
Peelo que diz respeito â má arree:~tdncão
não entra na orbita das suas nttribui!:6es o das rendas nncionnes: comquanto esteja eu
jds de acautelar as consequencias infalllveis persuadido de que no· ThesourG não entr!l.
de um mal. que só por medidas le~is.Jatlvas. · uma grande parte das .rendas, que alU deradicalmente podia ser curado? Serão por· ·vem ser recolhidas, nem comtudo farei dlsEo
ventura efficazes, já não digo pan esthpa.r cargo aos Ministros, quando tenho uma causa
0 mal, mas para obviar ao menos os seus mais poderosa para explica:r. essa inexactlpesslmos resultados, esses em·prestlmos, cuja dão, e causa que salva toda a responsa-bili.
amortisaçào e juros devem provir de uma dade Ministerial. .Lancemos os olhos sob~e
renda, que não sendo bastante -para a d~ll- o misero estado da moral · publica, e desde
peza a seu c::trgo, ahnda quando se pudessem logo .explicaremos como não entra no The.
reallsar ns condições decretadas do Valor DO- souro a totalidade das il'endas nacionaes, sem
mlnal e juros de cinco por cento, forçosa.. todavia podermos Tazoavelmente ·arguir do
mente redobrariam a voragem, que trag&va dealeixo ao Ministro daFazenda. (ApoiadOs).
a renda ordinaria? N6s o sentimos, e uma Ainda qile fosse elle armado de Untos olhos
dolorosa experiencia nssds tem confirmado 0 quantos possui a o fa.buloso A!I"gq!l,. debalde
a.certo das r.eflexões, que se fizeram nell)a empregaria. toda a sua vigllancla sobre tauC~tma.ra sobre a ineff,icncia de tal medida, tos administradores subalternos. e especial.
e 111 ovos embaraços que del.Ja -resultariam mente sobre a chusma de ·arrecadadores que
para. a ll'a1enda Publica. Diz o lllustre Sena• mais prezam- enrlquecerem.se por suas f·rau·
dor, que a crise financeira, que nos ameaça, des, e rapinas, do que possuirem o DO'bre or.
provém do Mlnisterlo; que a fa.tta de medi. gulho de apresentarem uma .conducta illiba·
das .efflcazes nasceu da falta de informações; da louvavel, e honrosa na mediania da for.
e que cm i826 nlio a6 o Ooverno as não deu. tuna. ou mesmo na pobreza. ElllqUan.to a ri.
mn.ll n~ declarou mui expressamente, que as queza.. grangeada ainda por desmascarados
não podia dar, .por(lue o Batic<? era um ·esta. peculatos O·btlver · homenagens; e a Jmpru•
bl'leclm('nto pnrtlcular, no qual não podia detlcln 'lio prevaricador Insultar o homem
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h(.1nacio, tratando. de Imbecilidade. ·a aua con. pre exprlml·r oa meus aentlmentoa ·aem re.
ducta aem ..·dea...ancho, :t!m vlo ae applle~rlo buco: alo eati da palite da Alaemblêa o. des.
providenciu ·para termos uma exacta arre. lelxo, e deamuel·o ~ue tem· ·havido. Eu nlo
ê&dacAo, e deaempecal·a dca aorvedouroe, por quero alteragõea na reapoata, maa quero a
onde ae eac6a. io. preval'lcadorea têm: mo. verdade, e a ~uatloa.·
·
nlta aeereta, e tio artel·roa tio, que o Ma~
o SI. VE&Gtl'EIBO: - Fui arguido de ata.
rtítrado mala lntesro, e ltlvero nio p6dl! car o Mlnlaterlo tmputando.lhe a :vinda daa
formn~lht>a. ciJolp': e se o Ministro, bem con. tropaa estrangeiras. Nada attrlbui ao Mlnls·
V81l~ldo do. exJtO . uauaJ' de -processos de ae. ;terlo ·a eate respeito; fallel s6mente doa
melhànte nnturela, que de ordl-narlo se .rê. na.aom Mlnlatroa nas cOrtes ·estrangeiras, e·
· duaem a uma canonlaaçio, em ves de aaslm aem affirmar a sua lntel'V8DOio: limitando
01 habilitar para se contnrem no numero doa & di1er que della tratavam as folhas ·PUblicas
aantoa, preaclnde daa formulas ordinarlas, f e bem toclla aecrescentar que óa ,erlodicoa
·os demltte, entio nlo ba ..barreiral que o!i "deata COrte, que paaaam por Mlniate~la-., to.
contanham: arltam, ·gritam outroa com eilea. ram oa primeiros que Miaram delta lnter.
e ~m abono do erlme accuaa·ae ao publ!co .l ~nclo, . apoiandO-a: e ~ de notar que o MI.
Ministro de deapota, de lnconatltucional, e -nlaterlo de nenhuma sorte procurou deíva:.
de tudo quanto A- peulm~. Portanto, Sr. Prt~ .. neeer euee boatos, como ê uso nos Governoa
aidente, abandonemos accuaao&a Improprias C011atltuelonaea. Se o .Mfniaterio estA ~tacL
da· resposta A J'alla do Thron9; : que nada :do 6 pelas folhaa france1as, lngle1u: eu,- 116
mala ê do que· um ·voto de. lf&O&i cieata Ca. ·referi o· que se di1la, e o nobre Senador
mari. ..Eu ·pronun·clo·me contra a emenci&, e 'sabe multo bem· o que se dll.
approvo a l'espostJ tal qun·l. ae acha ·eacrlpta.
A minha emenda falia do rlaeo de aer
O Sa. ALlrEmA E Ar.BuqvaquE: ..:.._A ·violada a Conatltuloio, aem afflrmar que
emenda do nobre Senador o Sr. Verguelro · foase· violada, como enteDAleu o nobre Sena·
con~m duas partes; destas, eu nlo re-puto a dor: e pelo que acalbo de ouvir maia me
primeira tio m como o nobre Senador qu" conflt'mo DA opklllo desse rlaeo. ·Diz o no.
acabou de fallar, a reputou. Ella ~ concebida bre Senador -que ae vieuem U tropal, nio
em te-rmos· cl~~oa, manifestando o regoaljo ae Ilhes havia de negar o direito de a&J'lo. E
desta Camara por havermos escapado· de um . ae· o Governo -em· favor do direito· do 1111o
lance, que podat'l& prQduslr COD14!4Uenclae fizesse· uma excepclo A Conatltulglo, nlo fi.
fooeetu; porêm escusado· e· faUar.ae nisso. can violada! Sem duvida; -vlato que ae
Quanto A outra parte n~ ·ael como ae ·,Me trata de tropas, e n:lo de lndlvlduoa~
negar aqulllo que. 6. ila maior· evidencia. Quem
Quanto ·ao · aegun.do óbJecto, dlaae o nonlo sabe no·· Brull que a. Camara doa Depu. bre Seaador que o Governo havia mandado
tados qui& que ae exnmlnuae o · eatacto· do ·fnatltulr uma· commlulo de exame no Banco;
Banco, e ·que o Governo fes ·_a. eaaa medida .Porêm. quando! No •anno . pauaclo, quando o
uma oppoBiclo formal! Pedlo11e laao -:Poaltl. mal Ji ameaçava de mala -perto. Diaae mala
vnmente foi ·denegado com o pretexto ele que · que o · Oo!erno ·'t'eapondera bem, dlsendo ser
o Bancri era um '~eatobeleclménto·.: partlculclr. o Banco um· estabelecimento particular, no
Pola ·o Govemo•. aendo · atê o maior acclo. ·.qual· ·'ll&o: .podia fnte"lr. ·E como no ·_anno
nlata do Baneó,· nlo poderia· entrar · neaae ·puaado deixou de -aer .particular, e pOde o
examd Deveaioa capaeltar.noa de que ·a Ál· :Governo Intervir neile? Dlzi··talvea que no
aemblêa · ê culpada! Nunca: óa mals da · NL anno pauado eatava fallldo,. e eu . dlrel . q~e
·çh nlo têm a· aua origem na Allemblêa.; di· JA eatava ·em H,· porque: nlo .pagan,. como
nr1a. e multo dlYeraa ê ã· éauaa donde eliea devia, u·letru .& v.latL Facll aerla- m01tra~
naac.m, EU:' dfaie ·.o anno pauado neat& · Ca. 'que o Banco·. nlo ê um .eatabeleclmento par~
mar& que' n~ Provlnela de Mlnu nlo ae co. tlcular · f6ra · da- acclo , do ... Governo (oxalt
bran· o' direito de atruardente: e quem· 6 que o fo11e) porêm ·sendo meamo particular
o ~utpRdo deu& lnexactldlo eacandaloaa' . o · Gover~o· devia, como .acclODiata,. aaber o
lfr! tambem ·a Aaaemblêa! ... · Bu nlo faoo elltaclo cteUe; ·e aMm dlaao butan que o
accuaae{'es a peaaoa alguma, mas bel de tem· 'Bao.co se tornaue, eomo · se· .tornou, preju.
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dlclaJ A Naolo, para o Governo dever tomar
qonhe.chÍlento do aeu estudo, e Impedir
ver, couvocando extraordinariamente a AI·
0
progreuo dos males que DOi têm conduzido sembJ~a Geral para patentear~lhe ·franca.
á presente crise.
mente .todo o processo daquelle negocio, 8
Sobre a mA administragAo da Fazenda Na· haver della tedas as providencias e coope·
. clonai, de que sou arguido de fallar, bastante ração que o caso exigia. Quanto ao que o
me justificam as Falias do Throno; nlo ne. lllustre · Senador disse sobre a mA admlnis·
cesslto outraa provaa, Diz 0 nobre Senador traçlo da Faienda, desperdlclos de dlnhel·
que a causa disto é a grande desmorallsaçlo roa publlcos, e divida enorme da Nação, ·res.
do povo. E nadn terA 0 Governo a fazer com ponderei aftoutamente que era im·posslvel
um pov~ cieamorall&aldo! .sen necetsarlo chegar aos grandes resultados que obteve 0
mandar vir uma coJonla de Jesultas .para re. Brazll com a ·i·ndependencla polltlca, e Ji·
tormar as conscienclaa depravadas! Sr. P.re- berdade clvll sem graves prejulzos. Nem
aidente, ae nlo ha moral, ha castigo, e boa deve admirar que então se contrahlase essa
escolha; mas emquanto 08 Mlnlat-roa tolera. ch·amada eneo.rme divida, IJ)OOdo i)reitos 0
rem o desleixo, e a prevarlcaçlo, tudo ha Governo a tio ardua, quilo gJo.rlosa .tal'efa,
de Ir.· a teor. Reconheço que 0 Governo se que simultaneamente necesslta.va expulsar
tem visto em sérias ilifflculdades; mas nem os Inimigos externos armados contra a mes·
por luo •e p6de atflrmar que tenha boa ar. ma lndependencla, e debellar os Internos,
que nos .tempos de revoluções politicas pre·
recadaçlo, e economia.
O Sa. MABQUEZ DE MABic..t: _ Multo de ferem a anarchla, a confusão, e a desordem
propoatto lt Commiulo omlttio na resposta ás lels,a. moralldade e a todos os deveres.
A Falia do Throno tratar do primeiro motivo Foi necessarlo improvisar uma .Ma.rlnha. orlndlcado na mesma Fana,. por lhe parecer ganlsar um Exercito e preparar o Brazll
mala congruente, e decoroso preteril·o, pols para uma luta obstinada com Portugal, que·
que Sua Majestade lmperlal multo .auccln.ta tambem se .apresentava. ·para nelle reclamar
e aummarlamente o tinha indlgi'tado, sem um predio, que por trezentos armos havia
/
tocar nas circumstanclas concomitantes que cult!lvado, e donde espeTava recolher subi.
o deveria~ fazer da co.nalderaçlo da Alsem. do~ lucrQS. AI Provlnclas:, á ex:ocepçio ·de
bJêa, para esta o contemplar na sua res· tres, se apresentav~m. c01mo medicantes, a
posta. O usumpto, além diiiBo, era espi- . pedir A Capital aubsidios e auxllios, que
nhoso~ e a prudencla .requeria que se pas~ quasl todas obth-ara.m 'psomanentea, ou
I&Sie em slleaclo aquillo que ae nlo podia tempararlos. A Claplatina, a6 nos dous ananalysar sem gr81Ve compromettlmento da nos do meu Minlaterio de 24, .e 25, absorveu ~
slauda circumspecçlo e reverencia devida ao além de sela mf.lhões de cruzados para as
·Tbrono, aventurando a Commlsslo a passar despezas do Exercito, e da Armada. Como
·por Indiscreta em clber mala do que de· •.e podert afflrmar que é g.ravisaimo o .nosso
vera, ·OU menoa do que cumprlL .Poaso aue.· empenho, cal~ulando Imparcialmente os bena,
verar ao Senado que a convocaçlo estrao~ que nos estio ·francoa, e a nossa posterlda·
dlnaria. da .A88embléa Geral ~ um novo Ir· . de pelo beneficio da lndependencla, ê da ll·
refragavel testemunho da franqueza, boa f6 . berdade Constitucional! Taes be.na podem·se
e le~ldade de Sua Majestade 'Imperial, por- anllar ·por valores metalllcos, por sommls
que logo que lhe constou a Inesperada vfn· ·pecnnflll'las! Nlo entidades moraes de se.
da da tropa emlrradn. portuguesa, e reco. ·melbante natureza nunca foram de um preço
nheceu que nlo podia obviar . com as iuu de~marcado para u Naç&!s, quando se equlprovldenclu a proxfma chegada da meama »aram com os metaes preciosos, ou va.Jorel
. tropa, prevendo que os mal · mtenclonados materlaes de qualquer eapecle. Se a duvlcla
podiam auscitar su&peltas, e promover ll'e· tem de pesar sobre os nossos .vlndout:os, eltet
celos sobre aemelbante evento, elle mesmo, alo pusarlo tambem »elos reeeloa, teiO.
tendo eapeclaJmente em vista. o art. 1& da austoa, pelu conturbacGes do coraclo e da
Constitul~lo, abra~ou de bom ·~;ado a untca: alma, por que n61 .temos puaado, nds oa
medida aconselhada pela razlio, e ·peJo de- actores e espectadorea deste irande drama
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po!!Uoo, em que uflucadn.mente se ·tratava ga.m na pessoa daquelle13 contra quem se
da vida, cu morte, de cativeiro ou Uberdade. declararam ferinos, ou porque estes lhes não
Os e~~i·ri.toa mesquinhos, e tacanhios quei- · se1•vem, ou porque lhes desagradam. De unta
xem-se embora de despezas, que consideram pa.rte considera-se que a igualdade de um
lncommensur:~~veis, segundo a estreita bitola nivelamento geral de estados, e de condida sua capacidade po!itlca, moral e lntelle- cões: os fUhos acreditam-se não sujeitos aos
ctuaJ: as pessoas por-êm Ulustradas pela .seus pais, os discipulcs aos seus mestres, aa
historia dos eventos polit!cos, · e revolu!;õe 13 . mulhert-s a seus maridos, e ~s subditos a
dos Im-perios taes despezns st>mpre parecE>. seus chefes: de outra parte . julga.se que o
ram insigni,'!icn.ntcs, e nunca. tlrnnscedentes ·gozo dessa Igualdade consiste no . desprezo de
aos recursos do Brnzil, e ao patriotismo tudo o que ha de mais respeltavel e sagrado
na so_ciedade clvi-1. A ambição nessa época
dos seus habitantes.
de
horrores .grassa em todos os eospizitos, e
Porventura estamos vendo nessas pre·
tendidas novas Republicas menores empe- o homem mais indigno presume-se hablllto.nhos, . ma!óres economias? Não tem havido do, e talvez com exclusivo direito para to·
nellns dissipacões exorbitantes,.· profúsas' d~· dcs os empregos. São tltanos, que no frene1l
lapidacões · de fundos publicas? A desordem dos seus arrojos, perdendo o ·temor de Deus,
que alli predomina em semelhante materia nem ao menos ·l~ee resta o medo. Nesta,
não teve exemplo em· nenhuma das Nacões, · pois, dissoiucão dos vinculas aociaes não adque· antes se llberto.ram do jugo do despo- mira que ti iumphe n. immoralidade com to •
tismo. Em qual monstruoso estado se acham . dos os vi cios e crimes,. que o. escoltam, e de
fluctuando ns Republicas ·de Columbia, Me. que prov8m os . roubos da· Fazenda Publica, e
xico, -Bolivia, ·Par'l1, Chile e Buenos Aires? particular: e inexactidão. em prestar contas
Os estragos na renda publica derivam por · das rendas do Estndo, em .arrecadai-as, dll·
acaso dos seus monarchas, das suas Cô:-tes tribuil-ns: e isto com especialidade nas suu
dos parasitas do Paco, e das transcendeu· ramificações rdenoresc . e meno~ '})roeminen·
ci~s onerosas dos seus aristocratas? Não têm tes ás vistas geraes. Eis aqui tambeDl, · Sr.
e.Ua.s superabundado sempre em desinterE>:;- Presidente, bem que fossem entre ·nós, muito
sados e inco'rruptiveis -patriotas que .recon::.- e muito minorados alguns dos motivos dot
mendavam a economia nas . despezas, a a!lS· mãos successos da ·guerra· que tivemos com
te.Tidade na ar,recadação das rendas, e a re. Buenos Atres. DivergenClo. de opiniões poll.
gida f.iscalisação nas Repartições· de Fa.,en- ticas, heterogenldade de ·mB.X'imWI de idêas,
da? ·E porque tudo está. exhausto, consumi- e atê de llnguas, tudo isto. amalgaDla!lo,
do, e delap.idado a ponto . ele já não pag&.rec combinado, e engrazado produzio os nos801
em <Londres os juros dos emprestimos, qu~:: revezes.
Todavia a guerra da Cisplatina· foi .ne·
contrahiram -para. sustentar a sua. liber.lade,
cessaria
e indispensa.vel. Que diriam os Arla·
e . Independencia! As razÕes, .Sr. ·Presidl"n.h~.
tarccs,
do
tempo presente, se o :Mlnisterlo
são obvias, e mcraes; são effeitos das revoluções politleas, das mudnngas de Governo. daquella êJioca cedesse csso: Provincla A prt•
tanto · mais · tempestuosas, quanto mais · são me ira requisle!o de Buenos ·Aires sem condescompassa:das. Quando os· poyos passam d~ testacão belllca, como se costuma a dizer.
um extr~.mo a out:J'o; quando se evadem de as mãos· lavadas! De mais nlo jurou . o Oo.
pulo das monarchias absolutas para um re- verno manter a Integridade do Ililpe.rion
. publicanismo anarchico, então, especialmente Não era a Clsplatlna aymbollsftlda ·numA
então, todos querem man_dar, ninguem quer constellaçlo do escudo· brazlleiro.? Deviamoa
obedecer; entendem · que, !Lberdade é fazer deixal-n eclipsar-se, e .perder-se sem nln·
tudo quanto não é permi.ttido, nem a.o me~ guem pugnar por ella? A!Siin. o pensarlo os
nos tolerado, nos Governos regulares; não que professam ns doutrinas :repubUca.Ms, e
Pll:gar divldas, nem impostos, · prote<,rlr a que não .toleram a gloria 'do nolrio Imperio,
-esmo quanto vem ao pensamento, sem nada e do systema Monarchic§.çpnitituclonal, que
curar da offensa ou das injurill.S que ir1•o- com ufa.nla procttrnremoa~àÚatentnr t cut1ta
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da. propriu vida, tendo â f,rente o Nume tu. nos tempos regulares, e serenos a uma con.
telar do Impel'io e seu defensor perpetuo. E' currencla methodica, e determinadas pelas
facn invectivar contra os Ministros, libera· necessidades ordin~:u·ias do mercado. Nunca
Usar para apuros de finanças a punacéa das existia nem póde existir Banco, nem banreformas, e economias; mas se esses mes· queiro cuja emissão de notas seja igual a
mos que assim melhoram males e invecti· quantia no numeraria que guarda em caixa:
vam, chegassem a tomar o leme dos neg~ tal systema de negocio seria o de um louco,
cios, então veriamos como se amanhavam. CiU perdulario. Os Bancos não c01m~am a
Em administração não bastam bons desejos lucrar emquanto não gozam do credito pu·
e talentos; talentos, e bons desejos lá. fa. blico o seu n1aior capital -é esse mesm·o crelham muitas vezes. Todos nós procuTamos dito, igualmente proficuo a elles e ao pu.
bem administrar as nossas casas, e nem por blico. Considerado o Banco do Brazil em reisso podemos evitar frequentes desperdicios lação aos seus accionistas, é digno de rigie extravios; ora., se elleS não podem evl· da censura pela sua negligente administratar-se ·num circulo tão estreito, acuradamen-. ção, irregular economia interna, e prevari.
te vigiado, como deixarão de produzlr.se i!O cação de alguns dos seus empregados: mas
extenso corpo de um Imperio, onde as ra- pelo que respeita a Nação sua devedora.
mificações, que os facilitam, são tantas e posso assegurar que foi a mais efficaz agen·
tão variadas, que o fiscal zeloso e intelli- te do Governo para o conseguimento. da
gente nã~ pouco faz, quando sabe acautelar, nossa Independencia, e Liberdade; elle deque não sejam de grande monta, ou muitas dicou e pôz á disposição do Governo todas
vezes repetidos!.· Esta ê a lln~tagem da as suas faculdades e todo o seu credito, sõ
verdade.
afim de que :se obtivessem os felizes resulPa.ssand~ agora ao
que pertence ao tados de que hoje se gloria a Nação. E tanto
Banco do Brazil, dLrei, Sr. Presidente, qw~ se alcançaria, em falta d:t coadjuvação do
não é posivel que Bimco algum por mais so. Banco, só com a mesquinha renda da Pro.
lido que seja o seu estabelecimento, pos"Sa vincia do Rio de Janeiro? Que subsidias
resist~r contra as revoluçõ~s politicas dos mandaram para a Capital do
Imperio as
Estados. em que existe. Nã.o fcf uma evasão Províncias littoraes que designamos com o
quem forçou o Banco do Brazil a suspender titulo de mais opulenta':'? Em dous annos da
o troco das suas notas, foi um evento poll· . meu Ministerio é insignificante O! que me
Uco, não da mesma natureza, mas daquelles lembra. haver recebido de algumas dellas, e
que produzem fdentlcos ef.feitos pelas com· isso mesmo occasionalmente; emquanto so·
moções que occaslonam. Tal foi, permitte bre esta Capital, e sobre o Governo gravita·
se.me assim dizer, · a evasão ou retirada d<: vam multiformes despezas com a Casa Im·
sr. D. João v.I, que Deus tenha em gloria.. perial, tribunaes, refcll'mados, pensioniMas,
para Portugal; os que o acompanharam cor· Ma~inha e Exercito; além de copiosos, e .rei.
reram · todos ao Banco a realizar as notas. terados subsidios para diversas Provincias,
que possulam, e. muitos dos que ficaram re· que necessitavam de soccor.ros pecuniarios,
celosos da nova ordem de cousas, ou no pa ou para a sua defesa. externa, ou para prc·
roxfsmo de multiplicadas Incertezas, prcfe.
encher o deficit das suae necessidades inter·
rlraim tambem, como era.· :TS:clonRil, .reduzinas. Vio·se um phenomeno ·com o Banco do
rem 11eus cabcda~s c valores metallicos, do
Brazll, que não tem tido aemelhante no.s
que· possuirem os slgnacs, ou representante!!
outros Bancos da Europa, fo.rçado por 1bem
desses mesmos metacs. togo que lhes faltava
da causa · publica, a suspender oa seus pa.
0 credito, que os .vivifica e os converte em
gamcntos, continuou todavia a realisar dl.a·
Instrumentos proprlos a servirem ._de meios·
riãmente alguns bllhetes, regulando-se po~·
circulantes para a troca dos prodtict.os da
uma tnbella·pad.rão da sua sinceridade e ve.
terra. c do trabalho. A afflnencla geral de •
hementes desejos de pagar a seus credores
tnes credores do Banco e:xhaurlo em grand~
do modo _que permittiam as circumstanclas
parfe 0 fundo mctalllco, que devia fazc.r face
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11r1ente. e calamltosaa dos 1eua · fundoa pe-~aolado patrlotlamo, e hoje ldentlt.icada com
cunlarlo1. NAo · succedeu assim com o eata·
Aupato II'Undador do Jmperlo, a Naglo
· belecimento .,colossal do Banco da GrA.Breta· Braallelra· exlsté . livre,· Independente, Impe•
nha, que .1u1pendeu o pagamento de IU&B r!al e Conatltuclonil.
.
.
·
o sà. :MABQUEZ DE C.\aAVJCLL.u: - Rca·
notaa -em ;Fevereiro de 1797, e a6 o inatau·
rou no ~no de 1821, eem ·pagar uma unlea. pondendo ao nobre Senador o Sr. Vergueiro,
em todo ·o perlodo lntermedio ·de vinte e direi · que a Conatltulçlo nlo falla de um
,.
quatro ann01, havendo aliA~ feito avançar caso, como aquelle que eateve para aconte.
·a lua emllllo neue lntervallo. a mala ae cer, porque aendo do direito dai gentea era
28 milhõeS 1terlinos, quando na .êpoca da _escusado expreaaal-o. Neaae direito deve ell&
· suapenslo apenas montava a pouco mala de ter fundado todaa .as auas dlspoalçaea rela·
11. Sem embargo, porêm, de niO ·serem 13 tlvas a estrangelrOI, e aerla portanto· um ab·
notu convertlvela, em moeda Dietallica, ·to· surdo pensar que pederla quer~r. ocontrario.
do eue cabeda-l venceu contlnuadamente ju- o asylo a nlnguem ae nega, porque · a hu.
ros; ·.e. ê de admirar, S-r. Prealden~, caue · nlo manidade a88lm o exige. Nio ·ê ·o mesmo adme reeorde de eacrlptor aigum: ·ou aubdlto mlttlr tropas eatrangelras, quando estas nlo
do Governo Bretanlco · que puaeae ~m du- vêm · lmpellldaa da necessidade, mas 16 por
vida o direito de· haver o Banco um premio mero commodo ou por fJns p&rt~culorea, . e
de todas aa . somlilas emlttidaa, · .~4 em des- que nio temos obrlgaçlo de auxiUar. Ora, H
conto de letras do Theaouro, e de particuia· nós devemos exercer quanto prescreve a hures, Jt em emprego de -fundos ii®llcos, e manldade, é claro que o · Governo procede_u
emprestlmos feitos ao Governo neua mesma a respeito da Tropa Portuguesa sem offensa
época, e neue me~~mo pape~ ·lnconvertivel, da Constltulçlo, e uma ves que se limitasse
com o exotlco pretexto, amplamente allega- meramente ao uylo. Se o GOverno tivesse
do nesta Capital, de que semelhante papel ê tempo de convocar a Allemblêa, e o nio fi• ·
nullo, ou .fictlclo e nem ao menos merece o zesse, entAo mereceria ter accuaado, pDrêm
menor· credito, logo . que lhe falta. o requisito se apesar de ter dado eua providencia, &
da eonvertlbllldade lmmedlata. 01 Inglezes Tropa apparecesse antes de ettar a Aliem.
conhecem magistralmente o que ê credito bléa reunida, devia Delle. ·caao Begar·lhe hoa·
publico, e por Isso no Parlamento, PBII&D. pltalldade! ·Parece·me que nlo haverá· um 16
do-ae de arrancada sobre quaeaqu61' outras coração verdadeiramente bralllelro. que 'he.
conslderagGet, o metmo par~do '·da opposl· 'slte em declarar que devia franquel.r-lh'a •
.elo nunca vacllla em fuer oa mala avu~tados
Disse eu que a tm. ar~ead~ · daa. ren·
lacrlficloe da Renda PUblica para o manter das Nacionaes -provinha de uma ~ande dei~
e perpetuar lnvlolavel, e llllbado.
morallsao&o: e -dahl' d~ualr o lllu1tre Se.
_A' vltta, poli, das ruGes que te~ho ex- nador a neceitldade de uma ColoÍll& de Jehlbido perante eate Senado, sustento que ae sultU; porêm enpmou.-eei n61 nlo · precisa;.
nlo". deTe alterar o teGr da resposta apre. mos deuea virtuoaOI· para reformar u eon. ,
· sentada pela Comui.luiO.. O Governo Brazl· aclenclu. Procuremo• dar · uma ·boa· educa·· ·
iel~o attenta . u grandes crises, .dlfflculd;\• elo ' mocidade, melhorar 01 . coatumee, ln·
.- det. tncommen1urawls, e - arduat · empreau·, · fundi.r no Povo maior numero de lusea: for·.
· · .em que: te: empenbou, longe· de merecer ex· tlflcar o e1plrlto. publico e. aului. ~D.iegul.
probra~es, ê . digno· de . encomios, na . consl. remoa, lelll dependencla . d!! JetÜl~, abunderaclo dos tran1ceadente1 retultadOI,. e lm~ daacla de dlpoa cldadloa ·e de excellentea
portantlulmoa effeltol _de .todu .~ dea· empregados. Sei que e1ta empresa exl1e aipesai que fes, e empenhoa que eontrahlo; suma . demora, porêm os. ciostumea, ualm
·pois, grac~ · ao deeenvolvimen.to e appllca· como u lnatltulo&a, nlo .te reformam de .
·Ch dedei tecurao1~ elle1 aplanaram mail tmprovl1o.
.
.: ;,.·:: > · :, de uma 1b&rrelr& &01 n.o•oe IIOriOIOI IUCCel.
0 81•. VIICONDI • CAD'O:: -Sr. Presl·
_.,. · . ',.-~ :'·" ·aos c auxlllaro.m grandemente o nosso aery· dente. Parecr.rfl. ta.lvel' 'Indecente pedir cu a
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palavra depois dos vehementes discursos dos de; visto que era patente a todas as lu·
nobres Marquezes de Maricâ e Cara.vellas, zes, atê pela delicadeza com que ordenou.
que impugn~am a. opposição do 1llustre Se. essa Convocação, assim que se divu:gou a
na dor Sr. Ve.rgueiro: ,mas, c·omo fui o. re· nova da tenção dos emigrados panuguezes,
.Qactor do .Accordo da. Commissão deste Se· Tanto mais que em meu concefto a. Conatf.
nado para formar a Resposta .á Falla do tuição. só .teve em vista. a Tropa l~strangdra
Throno na abertura da sessão extraordina.. que o G·overno en.tendeu ser necessarlo ad·
ria de 2 do corrente, entendi que .tambem mittir; mas não contemplou o caso inopina·
·devia submetter algumas pcnderaçõcs.
do e Ünprevisto da Tropa Portugueza afu·
O illustre Senador censurou a Resposta gentada dos patrios lares por successo da
-de omissa, e inexacta. Disse ser omissa, por revolução de . Portugal. Se ella logo appor.
não :mencionar o· primeiro motivo da Con. tasse a ·esta Côrte sem prévia noticia no
vocação Extraordinaria da. Assembléa Geral, innQocente destino de refugio, implorando pa·
que se expressou na Fa.Jla do Throno, e por· trocinio e soccorro. da magnanimidade de
·que devia-se dar especi2.l ag.radecimento a 1 Sua Majestade lmpe.rial, e, no meu entender,
Sua Majestade Imperial tanto pela· observan· , indubitavel que indepen'dente da Convocação
cia da Consti.tui~ão, que marcou a attrLbuL 1 da Asse.mbléa, pela urgencia do caso (qt
cão do Corpo Legislativo· sobre a permissão envolvia. honra Nacional) o Poder Modera·
de entrada de .Tropa Estrangeira no Impe· do.r. não tinha obstaculo na Constituição
rio, como pelo regosijo do. Nação, por não para dar hospitalidade aos supplicantes, con·
'ter vindo a Tropa dos emigrados portugue· siderando o seu penoso traspasso do Atlan.
2es, annunciada da dita Falia do · T.hrono. tico na radona'\'el expectativa de acolhimen·
Disse que era iillexacta, quanto ao segundo to no Imperio:. Bem disse
nobre Marquez
motivo,/ por não ter-se arguido aos Minis. de Caravellas, que o direito do a.srlo é do
tros que deram conselho para a mesma Falla direito das gentes. Na verdade, este direitodo Throno, pôr
cargo da Assembléa Geral é garantido pela Lei das Nações cultas, que
·a falta. de i!f.ficazes medidas preventivas dos bem se p6de intitular a Comftil:uição das
males do Brazil, de que só .tem sido .causa Constituições, a que toda a Constituição poos mesmos MinlstTos e os administradores litica é subordinada. O miscravel é -em toda
do Banco.
a parte cousa sagrada. Sem duvida o Bra·
Sr. Presidente. Restringindo-me a estas zil, não tem regosijo, mas an~es pezar, de
censtLras, prescindindo das .mais increpações que cessasse o primeiro motivo da extraor.
·do Senador oppoente, digo que na conferen· dlnaria Conv-octtçií.o da Ass~bloéa Geral.
ela da Commissão se propôz tambem tocar Mas se a Providencia Divina não tivesse
no primeiro motivo da Falla do Throno; disposto de outra maneira, penso que o Brn·
mas, accordou.se em omittil·o, visto que Sua zil ter.ia r'egosijo em ostentar a obser"·an·
l\lajesta.de Imperial fez logo a categorica d!!· ·Cia do direito do asy.lo aos emigr~dos po,rtu·
cla.racã.o que esse moüYo cessou. Pareceu. guezes. O Brazil não ~ a antiga Tauride, on
·portanto, â Commlssão que não podendo jâ a moderna barbaria. Os BrazUe1ros nunca:
ser objecto de deliberação da Assembléa Ge· fo.ram ingenerosos, e ainda menos deshuma.
·l'al a. questão do asylo, e do subsidio dos nos, a seus -Inimigos: elles aa·bem esque·
·militares luzltanos, de que sobreviera a ln· cer·se de passadas injustiças, Não poderiam
·esperada. noticiá. ,que :dc-stinava.m sahi.r da ser indifferentes á má sorte de perseguidos
Inglaterra para o Brazil, seria incongruo pela causa Constitucional, que propugnamos,
-mencionar um assumpto que ·envolv.fa com. se .vfessiem supplicn.T auxillo no alta.~ da
plicadas e melindrosas considerações, que compaixft.o, ·que a humanidade consagra em
Sua :Madestade Imperial. p~lo · ae.u acto de todo o paiz clvflfsado. Ter regoafjo o Brazil
extraordinaria Convocagão da; Ass·embléa Ge· · pOT cessar a occasiA.o de exercer offl.~loiJ de
ral era desnecessarlo especial ~Lg.radeclmento philanthropfa. .e generosfdad·e, é trist~ ~n··]lela de:monstra~Ao de sua tCODstltucionaUda· sarnento de medo })nnfco que denot:l. pusila.
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nlmldade e penurla..t Que peaaO'& ainda de
mediocre aenalbllldade nlo ee-ntlrla u la.·
jrlmas nos olhos, vendo as vletimas da leal·
·dade levant~r '!Dloa ao Throno Imperial, e
.ao Povo :Bnzllelro, dizendo (como detcreve
o Epico Estaclo na Tlieba.lda) a Infelizes
aemelha.ntes, deixando nossas fortunas e fa··
mlllas, vimos aqut procurar agasal-ho, atu.
gentados dos patrlos lares?

fazer reverente apolosia, lndlcando a •ua
Lealalaglo que pOz termo a ulterior emlulo
daa notas e ordenou o exame · do estado 4&·
quelle eata.belecimento, eomo prellm!na.rea re·
medlos eontra a enfermidade crescente do
·Corpo Politico, autariaando loao a.o Theaou.
ro para o resgate de seis mil contos du
mesmas notas em clrculagio, esperando pe·
los · documentos .daquelle Thesouro, e llqul·
dagão do debito do Governo ao Banco, o que
Huc v~-ntmos pa.trüi ct Bcdc fugaz.;.
reclamava seus tltuloa de credor ao Estadl)
Nos perlodicos da Europa multo se . es- e o. prazo da sua. creacio. - Pelo que a
·tranhou a deshumanldade da Hespanha em Commissão confia que a sua r.eaposta 11 Falia
não dar asylo á tropa fiel ao principio da do Throno não desmerecerA a .app.rovaglo
legitimidade, .. que alll procurou reluglar·se deste ;Senado.
depois da desgraca. da sua emweza. ·Seria
0 SB. M.o\RQUEZ DE BAEPENDY: - Julgo
deshonra do BrazU seguir 0 mesmo exem- desnecessa.rlo pretender sustentar que all'esplo, repellindo do proprio selo hospitaleiro posta á Falla do Throno est4 mui~ bem
os que procurassem tão digno amparo.
concebida, e que não deve ser alterada, como
A outra censura do ·mustre Senador quer um nobre Senador, porque já se .tem
tambem não tem fundament~. A Falia do eJEpendido muitas e pond.eroaas .razões. em
Throno é acto do Imperador, s6 po,r elle é wbono da mesma resposta. Seja.me, porém,
asslgnada; nunca teve referenda de Minls. concedido o dizer algu.ma cousa para dea·
tro. P·ela Constituição, a pessoa do Impera· trulr uma a.ccus.a!;ão que se fez ao 1\llnistedor é inviolavel. Como, pois, se podia arguir rio de 1826, querendo-se attribuLr a rulna d1
os Ministros por qualquer enuncla<:ão de tal ·Fazenda ou a quebra do credito das notU
Falia. No Par.la.m.ento Brita.nnlco tohi!·ra-se do Banco, a !l'epulsa que o Governo então f~
que o partido da opposição faca notas á a uma exigencla da Camara dos Deputados,
Falia do Th'l'Ono, mas nunca em -modo lnde- relativa ao estado, em que se achava o Ban.
cojl'oso; e menos ainda como por desmentido. co. Como Minlst.ro da Fazenda que entlo
'A. resposta do Corpo .Legislativo a tal Falia era, .fui ~u o que res.pondJ A Camara dos
aempre é arranJada nos termos mala curiaes Deputados, não me prestando a entra;r no
. e · subml.saos. Na Universidade aprendi não exame que se pedia f6ra da regra, e atê
argumentar para a cadeira; e "por educação contra a Lei. ;~.ersuadl·me e ainda .estou perconservo· o dlctame de que, em v-la .de regra auadido de que como membro do Governo
o filho, dlscipulo e subdito nunca tem !'azia procedi como devia, e se ~reconheceae agora
contra seu pai, meetre e soberano no exer. o contrario teria a tra.nqueza de o confeaClcio iie sua autoridade Sua :Majea~de lm- ·sar. Lembra.me bem o que se passou· para
perial em sua Falia manifestou a Santida- repetir -neste Senado. O Ministro da ·Fazen·
de· do Throno, e a pureza da verdade. Ur- da em "1826 recebeu ·um offlclo ·da Camar~ ·
gldo pela. dOr de ver a· criae actual, que a dos Deputados, e-m que se exigia que o GoNacão lamen~ como pal da Patl'ia argulo vcrno entrasse no miudo exame de todas as
ao Corpo Legislativo, pela klta de medidas transacções do . Banco, . ,fundo que tinha em
efficazes a · fazer ce~sar males que ameaçam· caixa: .respondeu o Ministro com flranqueza,
rulna lmminente, originados da excessiva expondo o estndo em que se ·achava o T·heemlssio das nota.a do Banco. C~mo podia n souro Publico com o Banco, sendo ·34 entlh
· Commlsd<i contradtier â · essa declaraçAo au. devedor de oito mil e tantos contos de réis
thentlca, encampando .taea malel ao :Mlnls· e dine que quanto ao mala,. que a Cama.ra
terio a descargo do· Corpo Leglslativ.o? Não exigia nlo podln. re~p~~der porque nlo ti.
nltava, pola,. a meama Commlaalo 11e nlo o ' bh& .eonheclm('lntnll, nem podia exigll-oa do
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Banco, qua ~ra um estabelecimento crendo
por Lei, com estatutos proprlos a que em
todo o desurso da ·Lei não autorisava. o Governo para exa·minar a sua caixa. O Governo não devia estar pela requisição da Ca.
mara dos Deputados sem ser auto.rlsado por
Lei da As.sembléa, aanccionada pelo Imperador que derogasse a Lei existente. Disse
um nobre Senador que o Governo podia como
accionista examinar tudo. A Lei mar.ca o direito que compete ao nccionista e só na fôrma della é que o Governo podia examinar.
As circumstancias do Banco eram assás me.
llndrosas, qualqu-er passo imprudente apressaria a sua ruina. O Governo via de dia em
dia atacar-se o credito do Banco; e havia
de mandar uma ~ommi.ssão examinai-o, e pôr
patente o seu esta!Jo? Era acabar com um
estabelecimento daque!Ia ordem. O 'Governo
fez portanto o que devia, mandando os dados
que eram de sobejo para a Camara dos
Deputados conhecer que .todo o mal provi.
nha de se não pagar ao Banco oito mil e
tantos ,contos de réis que lhe devia o Thesouro. Por que razão não .tratou a Camara
de dar o competente 1remedio, fazendo com
que se pagasse ao Banco para este · remir
suas notas? Nadá se tendo feito grita-se
ago.ra contra o Ministro po.rque não entro11
no miudo exame do Banco, não havendo Lei
que autorisasse para tal. Disse outro nobre
·Senador: como ê que outro .Ministro ·põde
agora examinar? Elle responderá. Leva.ntei·
me unicamente para mostrar aos nobres Se.
.nadares que o .Ministro da. Fazenda c·brou
como devia. Quando se ·quer aocusar é preciso fazei-o com fundamento.
'
0 SR. Ar.MEIDA E ALBUQUERQUE: - A
·~uestão vai se desviando da ordem; jã. se
·nA:> trata da Falia do Throno..Eu não ,me
cansarei com o mesmo. de que tanto se tem
falla.do: unicamente, em consequencia de ter
avançado o nobre S<>nador que o Governo
_não podia entrar ·no Banco direi que o Go. verno, como accfoniBta, podia· fazel.o; sãtl
. p.rinclpios trfvfaea; não ba sacio algum que
deixe de ter direito para éxaminar a sua
.eocledade. A Lei nA.o prohlbfa ao Governo,
m6rmente quando perigava o 'Estado. Nem
precisava a Lef dizer que se podesse exami·
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nar porque pelas Leis exlRtentcs e que uão
foram derogadas, se mandava expr.essamente
·flscalisar a. Fazenda. Publica, sem distinccã().
de administração a que ella estivesse e:nca.r·
regada.
0 .Su. MAJtQUEZ DE BAEPENDY: - Eu disse que o Governo sendo accionista só podia
examinar na fó.rma da Lei; e sustento .>
mesmo. O Ministro só deve fazer o que a
Lei lhe ordena; e se outro foi depois e.xa.
minar, e entrou no Banco elle dará as .razões que teve para isso. Po.rtanto sustento
ainda o que disse; e que se n~o faça alteração alguma na .resposta deste Senado á
Falia do Throno, que deverá ser approvada
como se achava .redigida pela Commissão.
O .Sn. VERGUEmo: - O meu objecto era
d·esviar a imputBA]ão que o 1Ministerlo fez
á Assembléa; porque- estou convencido que
da parte do Governo nã.o deixa de haver
culpa, ou mais ou menos. Disse-se que era
injusta a. accu~ação, qu·e eu fazia ao Minis..
teria de 1826, porque a Camara dos Depu·
tados determinou uma cousa opposta â Lei.
Eu propuz na Camara dos Deputados que se·
nomeasse uma Commissão de exame; e como
ass_jm não se venceu, mandou-se que o Ministro exigisse informações do Banco. Eis
aqui o que houve. Insistio.se em dizer que
o ·Banco era particular; embora o fosse:
mas quem lhe sustentava o credito naquelle
tempo? Não el'a a força armada?. . . Eu creio
que o Ministro exigindo informações do
Banco não infringia a Lei, e jã. disse um
nobre S€n!ldOr que todo o socio tem direito
de .examinar a sua sociedade. o_ Governo,
como accionista e parte Interessada, tln·ha
direito inquestlonavel para . proceder no exa·
IDe, porêm não quiz fazei-o. Que o mal já
exfs.tla naquelle tempo ninguem o põde ne-gar; é verdade que não era tão grave como
hoje, p~m jã. todos conheciam que o cre.
dito do Banco marchava. numa d~adencia
extraordi naria.
O SR. MARQUEZ DE . CARA\'ELLAs: -Na
minha opinUlo ê Indecoroso admittlr seme·
lhante eme.nda na Resposta . A· sessão ·foi
Imperial, e nl.o vejo que a Falia esteJa xeferendada por algum Ministro. Se acaso a
Assemblêa tem motivos de desculpar.se pare.
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ce-me que a resposta o preenche com a dl·
gnldade que conv6m. Disse o nobre Senador
que o credito do ~anco era sustentado a
fo.rça de armas. Poli a guarda postada no
'Banco é para. sustentar.lhe o credito, ou
para evitar o tumulto, e conter o povo em
uma casa de tanto concurso? E' para evitar
desordens porque ellas costumam ser tre·
qu·entes nos gll'ande&, .ajuntamen~os, e por·
que aquellas que estão repartindo o dinheiro
não tem for~as para afastar a multidão. Além
disso a guarda ·não ·estâ só de dia, conser·
'Ta.se tambem de noite, quando se não troca

pois que sisudamente a examinemos. A ma·
teria que se chama a nos&& attenc:lo ê de
transcendente impo.rtancla e nlo devemos.
distrahir·nos por outro algum negocio. Com
os dados que ago,ra IPOssuimos, podemos
adianta.r bastante: elles nos offerecem tra··
balhos de sobra sem que seja necessario ul.
trnpassar as ralas das nossas attribulções,
como de cert~ farlamos se a Indicação fosse
approvada.
0 Sn. MARQUEZ DE CARAVELLAS: - Tenhopor evidente que a Indicação é fundada na
Constituição. n qual não faz differença en·
ttro Assombl~a .Ordin111r~ ~ Extraordinarla.
dinheiro.
Talvez se podesscm suscitar duvidas no caso
Julgando-se discutida a m~teria o
de ser convocada a Assembléa para algum
Sr. Presidente a ·propOz á votação
acto Pllll"ticulal', que não fosse precisamente
pela fôrma seguinte: 1. O Discurso,
Legislativo, como a nomeação da Regencia,
0
salva a emenda: foi approvada. 2.
a permissão da entrada de forças estrangeiA primeill'a parte da emenda: não
ras, mi!S sendo convoca·da para legislar, uma
passou. 3. A segunda parte da mes·
vez que se acha legalmente installada, não
ma emenda: tambem não passou.
sei como lhe possa contestar o direito 1e
Em consequencia de se achar prom·
ex·er.cer nes.ta parte as suas attribuições so··
pta a resposta, decidio.se que o ,sr.
bre qualquer mate,ria. Nunca o ,Senado ha :lc
1° Secretario off.iciasse ao Ministro
abandonar o fim especial da sua convocação
do Imperio, pedindo a designa~ão do·
para se occupar de outros objectos; mas por
dia, hora e luga.r em que Sua Ma·
que ;razão, e com que inter~sse, emquanto·
jestade o Imperador se dignará re·
não estiver nas circumstanclas de .tratar da.
ceber a ·Deputação encal'il'.egada de
quelle, deixará. de empregar-se nestes? A
levar â Sua Augusta presença a mes·
proposta do Governo tem de se:r primeirama Resposta.
mente discutida na Camara dos D~putados;
Passando.se A. 2.. parte da Ordem e entretanto que h1 discute, o que havemos
do Dia, que era a 1• discusslo da ln· de fazer? Deveremos llmitar-nos a estudar
dlcaçlo do Sr. Marquez de caravel· a suo. ·materia e a coordenar trabalhos com.
las, propondo que nesta aeuio ex· blnados, e emprehendldos sobre as bases que
traordlnaria se tratl! de todos os ob. ella of,ferece! Optima seria essa lembrança,
jectos proprlos das sessões extraor· se deixasse entrever na ex~uclo menores
dlnarlu.
dlff.iculdades. Além disso como ê multo natu;.
ral que a Proposta "Tarie de aspecto, em con0 Sa. MABQUEZ DA PALMA: -Como eu sequencla dos debates, na Camara dos Depu~
" tive occasllo de expender u minhas ldêo.s tados, ahl terlamos em tal caso pe.t'lllldo tod()
a este respeito, pouco terei. de aecreacentar. esse estudo, e lnutlllsados todos essea tra.
~lnda quando qulsesaemoa toma.r em conal· balhos. Todavia p.resumlndo que o Senado
i'Jeraçlo a IndicacAo do nobre Senador o Sr. apezar destas conslderac8es ae a.cha propenso
llarquez de Caravellaa, occor.re um. novo .ln· a rejeitar a tnlnlta lndieacllo e porque sei
eldente que nos inhlbe de poder admlttll.a. que na Camara dos Deputados ha tambêm
Imprimlo·se com effelto a Proposta apresen· grande dlvergencla de votos a .eate ·reapelt()
tida na Camara doa ·Depu.tados pelo !tllnl1· nlo lnaistl.rêl n.gora em sustental·a e requel·
tro da Fazenda, dlatrlbulo.se neste .. Senado, ro o aeu adiamento para a Se1slo Ordlnn·
· • e&da um de n61 eat' em p011e detla: reata "la, afim de nAo dlser quando po.rventara
0

0
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seja. approvndo, que essa delibaração tinha
assentado sobre um principio 11u·vtdoso.
Tendo sido apoiado o adiamento,
disse
O .sn. VEllGUEino: - Parece.me que pa1·a
decidir se esta quest,ão -é necessa.rio <>
adiamento. A Constitui~ão não põz nenhum
limite nas Sessões Extraordinarias; logo que
estão reunidas as duas Cama.ras e em exerclcio legal podemo~ exe.rcer plenamente as
nossas a.ttribui~ões. A proposição do Governo
talvez leve na Camara dos Deputados todo
o decurso da Sessão Extraor.dlnarla, á vista
da grandeza do seu :..ssumpto; por conseguinte para que havemos de estar aqui parados? •Nenhuma razão plausivel encontro
para isso; portanto voto pela Indicação, e
opponho.me ao adiamento requerido.
O Sn. M.AnQuEz DE C.ARAVEr..us: - Trata-se de se decidir um objecto duvidoso, e
como a duvida assenta sobre .. haver, ou não
haver direito para legislar ou .resolver a .respeito áe materia.s differentes da Proposta,
p6de tambem duvidar da validade, da reso.
lução que se tomar a tal respeito com o funda-mento de que ella é diversa do objecto da
convocação e:xtraordin.aria. Po.r isso rf'Queri
o adiamento, pois sendo decidida em Sessão
Or.dinarl~ ·ninguem terâ duvida, s!Ua qual
fôr a. deliberação que tomarmos afim de nos
•ervir de .regra para o futuro.
~

Foi app.rovado o adiamento.
O Sr. Presidente declarou que tendo Já offlclad.o ao Governo exigindo
saber quando Sua MaJestade Jm.perlal deter.mlna receber a Deputação,
convinha prOceder.se 4 sua nomea·
elo, e entllo o Sr. Marquez de São
J'olo da Palma pedlo a palavra e
,.endo-lhe concecUda, p:rop&z que os
Srs. da Commiad.o encaru.rada da
redacçlo do Discurso, faltem me.m·
brot natos desta Deputaclo: e sendo eata oplnllo submettlda A consl.
deracAo do Senado, to.l. approvada .em
eonaequencla p.roeetleú·le 4 nomea·
elo de quatro membrot para com·
tletar o numero da. lndlcacta Depu.
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~.:..-;<.u, e san!r~:m t!leltos por sorte os
S.rs. Co!lde de Lages, Patri-cia José
de Almeida e SilYa, Josê SaturniM
da Co~ta Pereira e· Lourenço Rodrigues de Andra-de.
J.evantou a Sessão :l uma hora e
tres quartos da tarde.

RESOLUÇÕES

!lO

r:m~ADO

u mm. e Exm. Sr.- T~ndo o .Senado de
dirigir respeitosamsntc, par meio de uma
Deputa~ão, â Sua Ma.j\.•st~.de o Imperado.r 0
voto de graças -em Resposta á Falla do Throno, ordena.me que assiD1 o partícipe a V. Ex.
para que levando-o ao Imperial conhecimento,
me communique o dia, hora e lugar em que
o mesmo Augusto Senhor se dignará receber
a rererida Deputaçoo. - Deus Gua.rde ·a
V. Ex. - Paco do Senado, em 7 de Abril de
1829. - l"tsCotidtJ ~ Cacthé. - Sr. Jos~
Cl0mente Pereira.

SESSÃO DO DIA 3 DE ABRIL DE 1829
PRESIDENCIA DO SR. DISPO CAPELLÃO·l[ÓR

Ao meio dia não se achando numero de
Srs. Senadores suf.flciente para fazer cnsa,
procedeu.se â chamada. e acharam-se presentes vinte e um, faltando com participação
os Srs. Francisco dos Santos Pinto, Sebastião Luiz Tlnoco da Silva, Marcos Antonto
Montei.ro, e sem ella os Srs. Visconde da
Congonhas, Marquez de Paranaguá, Marquez
de Santo Amaro, Ma.rquez de Jacarépaguã,
·J'acintho Furtado de Mendonça, Manoel Caetano de Almeida Albuquerque, Ma.rquez de
Queluz, Marquez de Aracaty, Pedro J'osê da
Costa Ba.T·ros, Visconde de Alcantara, Barlo
de ltapol., Visconde de Caethê e Nicolâo Po:!.
relra de Campos V6guelro.
O Sr. Presidente declarou que nlo havia
sesslo po.r nlo esta.r a casa. completa. -Billpo Cci;eUlo·Jiór, Presidente. - 'Vilmn·
ele d'e .t'Getl&lf, t• Secrttnrlo. --' Ltlll Jl'a.
ttt•m .Duqu" Bnrad4 Furtado de Jle~nco.,
2• Secretario.
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DIA 9 DE A:BRIL DE 1829

PJlESIDJCNCU. DO SI, DISPO CAPELLÃO·li:ÓB

Aos t·res qua.rtoa para ·o ·meio dia, nio
se achando na .Sala. 111umaro sufflciente de
Sra. Senadores para se abrir a Sessão, pro·
cedeu-se A chamada , e acharam.se presentes 25, faltando com par.Uclpac!o os Sr:1.
Sebastião Lulz Tlnoco da .Silva, Luiz .José
de Oliveira, José Teixeira da Matta Bacellar .e Marquez de Jacarepaguâ, e sem ella
os Srs. VIsconde de Congon·has, Ma.rquez de
Paranagu4, Marquez de Santo .Amaro, Ma.r.
quez de Aracaty, Pedro José da Costa Ba.r.ros, VIsconde de A'lca.ntara, VIsconde de
Caethé e Nlcoláo Pereira de Campos Vergueiro.
o Sr. Presidente declarou que não podia
haver Sessi.o, por não estar a casa completa..
- Bispo, Oartf:llZiW-Mór, Presidente. -:- Luiz
Jloaquim. Duque Est'r<UUJ. Furtado

de

Men·

donça, 2° .Sec.retarlo. - D. Nuno Eug'r!nU:J ele
Loci'o e Seilbz, 4° Sec.Tetarlo.

SESSÃO Dlil 10 DE ABRIL DE 1829
I'III:BIDENCIA DO BB. BISPO CAPEtLÃ.o-XÓB

Achando-se· presentes vinte e oito
Sra. 'Senad'o:rea, declarou-se abertla
a Sessão, e foram lidas .a Acta da
Sessão do dia 7 -e as notas exaradu
nos dias 8 e 9 deste mez.
Pedio a palavra e diBSe

0 SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Pa·
rece-me mão eate methodo - -faltando sem
causa -·NAo ha nada neete .mundo que se
faça sem causa. Acho que ser!.& melhor dl·
ter-se "faltou tem partlclpaçl.o". Eu faltei
com muita causa: portanto requeiro que
peta minha parte se escreva - sem partlcl·
pa$Jlo.
0 SB. MABQUEZ DE 8.&NTO AHARO:-"Peco
que ae veja o que pretcreve o Regimento a
este reepelto.

O SR. PaESIPENTE: -O que eu acho no
Regimento silo os Arts. 22 e 23 qu~ dizem:
(Leu). Ha tambem outros artlg'(le que eu
passo a ler. (·Leu.) Creio que nu nosaat
Assemblêas sempre se praticou a tal re1·
peito o que se pratica neate Senado, e que
a Camara dos ·Deputados adoptando o e..
tylo da Assembléa ConsUtulnte, procede dO
mesmo modo; ·porém o . Senado p6de alterar
esta pratica.
0 SB. MABQUEZ DE INHAKBUPE: - Tra•
ta·se de reformar o Regimento; parece-me
fato multo justo, porquanto devemos ter
uma Lei domestica em bom estado, e que se
approxime da perfel~ão o mais que fôr poL
slvel; mas eu achava que era melhor
irmos por ·agora com a regra geral;
porque dá. .temos uma Commissõ.o !n.
cumbida de organisar o Regimento e
esta nl.o deixará
de fazer.lhe as alteraci5es conveni•entes. Dizer-se que - falta.
ram com causa- é meramente para fazer
contraste com os que "faltaram sem pa.rtlcl·
pação". Nestes fermos não julgo que devamos alterar um uso, que temos constante.
mente observa.do, uma vez que as expr.!'ssões
- sem causa- ou "sem participação" vem
a ser a ·mesma cousa. E', pois, o meu parecer, que subsista a pratica.
A este tempo o Sr. Presidente
convidou os Senho~es que acompanham a Deputação para se dirigi·
rem 4 Sua Majestade Imperial.
Havendo-se os mesmos Senho.rea
retirado pelas onze horas e meia, e
nlo ficando na Sala numero suffl·
ciente para continuar a Sessão, o
Sr. Presidente a suspendeu.
A' me'la hora depois do meio dia
regressando A Sala os Senhores da
Deputação, continuou a Sessão; e
.fmmediatamente o Sr. Marques de
Maricâ deu conta de que, havendo
ella chegado ao Paco Imperial, f&ra
.rogo Introduzida 4 presenca d' Sua
MaJestade o Imperador, e que tendO
o m·eemo Augusto Senhor ouvido o
~lscurao . em Resposta A Falia
do
Th.rono, se dignara responder 11 que
louvava muito 01 sentimentos êDl
que o. Senado' eetL"
·
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---~------------·--------------------------Foi recebida a. Resposta com fam participar é porque querem que assim
se diga.
·multo eapec!al agrado.
!Proaesulo, entl.o, a discussão, que
Pa:ssando.se _ã V'otacü.o, venceu-se
·fôra. fnterromp1da, e tendo a. pala·
que, quando os Srs. Senadores parti·
vra disse
clpussem estar doentes, se declarasse
unlcc.mente que tinham faltado.
o SB. AI.lmiDA E ALBUQUERQUE: - Já
Não havt-ndo mais observações so··
expuz os meus sentimentos sobre a questão
bre as Actas, foram npprovadas.
que nos occupa: agora s6 tenho a accres·
centar que o R\eglmento nada diz a tal res·
O 1Sr. lo Secretario fez a leitura
peito, e que julgo muito desnecessarlas es. do seguinte
sas declaracões de faltas - com causa - e
Officio
faltas - sem causa. - Não qu~ro recordar·
me dos exemplos da Constituinte: na Ca·
"Illm. e Exm. Sr. - Participo a V. Ex .•
mara dos Deputados, que !·ez a Acta, não
para
o fazer presente no Senad-o, que Sua
estâ sujeito a formularias: mas seja como
fôr, já disse e direi sempre, que taes de· Majestade o · Impe;rador ha. por bem receber
claracões são absolutamente ociosas, porque a Deputaçãe>, de que trata o seu Of.flcio de 7
estou persuadido que nenhum de nós falta do corrente, amanhã, pelo meio dia, no Pa(to
da. Imperial, Quinta da Boa Vista.- Deus
~qui sem causa.
O Sn. VIscoNDE DE ALcAxunA: -Não Guarde a V. Ex. - Paço, em 9 de Abril de·
são coherentes a.s expressões "com causa" e 1829.. - José Clemente Perri11<J. - Sr. Vis·
.. sem causa". Eu posso não vir aqui e tc.r conde de Caethé."
bastante causa para isso, apezar de a não
O Senado ficou inteira:lo.
haver participado. Co.mo p6de, pois, o Se.
Leu
o mesmo Sr. Secretarie ma.fs
nado. àssev'-erar gue tive ou que não tiv·~
dous
Offic1os,
um do Sr. llarquez de
causa? .Eu faltei, é verdade, porém, faltei
Paranaguá, particip<:lndo não pod~r
com causa, pois deixando de parte o impe·
eompa.recer
por estar incommoc!allo,
-dimento particular, que motivou a minha
e
outro
do
Sr. Costa Ba.r.'.'og, com.
falta, usei de um direito que tenho, de um
munlcando que não tem podido com·
direito que me dá o mesmo Senado pelo Re·
parecer por estar gravemle'Ilte mq·
gimento, e assim nll.o p6de nunca dizer-se
lesto.
que faltei sem causa.;
Ficou o Senado inteirado.
O SR. CARxEIRo DE CAllrPos: - ~u sou
tambem dos mesmos sentime~tos do nobre
0 SR. MATTA BACELLAR: - 0 Sr. Oli·
Senador, -e, requeiro que nesse sentido se
faça declaração na Acta. a respeito da mi. velra encarregou.me .de participar que não
nha falta. N6s não . queremos ser apresenta.· podia comparecer por continuar :r sua mo·
dos como. negligentes, e essa nota não im- leatla.
porta nada menos do que uma accusação
O .sr. Carneiro de Campos partitambem que o Sr. Marquez de
cipou
perante o Povo.
Caravellas se acha incommodado.
Jul~nclo-se discuti~~ a material
Ficou o Senado igualmente intel·
disse
rado
destas partlclpa!;:ões.
O Sa. PntsiDEXTR: - .Prropouho 11ue ee
O Sr. Barroso pedia a palavra para
supprlmam na. Acta as palavrn.s-com causa
propôr
uma Indlt:ação, e, depois de
~"sem causa".
mostrar
que era vantajosa, observou
O SR. B.umo~ro: - Permltta.me o Sr.
tambem
que ~na não o·ffereda· ne.
Presidente a. P!!·la.vra. ·para .•uma explicaçil.o-.
nhum dos inconvenientes, que na
Creio que nl.o ae trata de alterar cousa ·nl·
Seeslo .anterior haviam ponderado a
guma a rewpeito dos Senhores que fizera.Jn
retpelto de outra Indicação do Sr.
u suu partlclpac,:llea, .mu sim dos que fal·
Marquez
de Carnvellas, pois s6 se
taram aem dar parte. Aquelles que manda·

--------------------------------------------------34
Sessão de 10 de Abril
tratava agora. de uma. materla. pri·
va.tlva do Senado.
Tendo concluldo, mandou 4 Mesa
a seguinte

dos os inconvenientes e cessam todas as du·
vidu. Eu entendo que o Régimento 6 indis.
pensavel para. o .bom andamento dos negocios : sem elle nada faremos, tudo serão tro·
peças e irregularidades.
I~DJCAÇÃO
0 Sn. EVANGELISTA: - Ha dias passa·
doa perguntou.se se era licito tratar algum
"Proponho que emquanto não ha mate. negocio além daquelle para. que foi convo·
ria para ser discutida neste Senado se ul· cada a Assemblêa, e tendo·se entio pondera·
time o Regim-ento Inte.rn~ - Salva a Ire· do que emquanto occupas.semos a idéa nou.
ccão. - Bamso."
tras co·usas, deixa.riamos .de estudar, ainda.
mesmo em casa, o objecto da nossa missão,
Foi apo1a.~a. e juntamente a ur· decidia-se pol' fim que a questão fosse adia·
gene! a.
da: entretanto, parece-me que agora se pro.
Entrando esta em . discussão, disse cura fazer valer o contrario. Não comprehendo como se possa conciliar esta opposi·
0 Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Eu çuo de principias: e, assim, voto contra a
não me opponho nem á Indicação, nem à urgencia: e, se me fôr permittido, voto tam·
urgencia, mas desejava saber o modo pratt. bem contra a Indicação.
co de realizar-se a discussão d() Regimento,
0 SR. PRESIDENTE: - Entende O nobre
pois ignoro se ha de ser feita em geral, ou Senador que esta materia. está. prejudicada
artigo por artigo. No caso de adoptar-se pelo additament01 da outraJ Indicação, mas
este ultimo methodo, que me parece o mais não acontece assim, porque agora trata.se
ajustado, então teremos de esperar, que a unicamente do Regimento.
Commissão incumbida de organisar e de fa.
0 Sn, EVANGELISTA: - ·Trata·se unica•
zer-Ihe as a·lterações convenientes apresente mente do Regimento? E que é o Regimento?
·hoje um artigo, amanhã outro e que assim E' uma Lei que assim se lhe está chamando
vá. progredindo até concluir de todo o seu
todos os dias. Logo, pois, que ê Lei, occupan·
trabalho. Argumenta-se que o Senado não do.nos delle neceissariamente eJCorbitamos
tem que fazer. Eu penso que tem. Esta .Ses- do fim para que fomos reunidos.
são Extraordinaria foi installada para se
tratar os negocias do Banco, e da Fazenda.;
Sendo prol)osta a votação, não fol
e que ha nelles de eommum com o nosso
vencida.
Regimento? •Não sei de Assembléa nlcuma,
O SR. BARRoso: - Sr. Presidente. Comoque no todo se regule por meio de Regimen.
nio
passou a urgencia, peço llcença para reto. A Assembléa Constituinte não o teve, a
Legislativa, precisamente fallando, estA. ·nu tirar a minha Indicaçllo.
. mesmas clrcumst;ancias. Por.êm tenhamos,
Fol.lhe concedida.
embora. esse ·Regimento, não me opponho;
por ago;ra., llmito·me a querer saber o modo
0 Sn. MARQUEZ DE SANTO AHABO: - Es•
de nos darmos a esse trabalho, e requeiro ta.mos Teunindo.noa aqui todos os dias, vol·
taremos &;manhã, depois, e no outro dia., e
que se me explique.
O SR. BARnoso: -Como o nobre Sena· Isto para que? Para fazer .couaa nenhuma.
dor conclulo o seu dlscU'rso dizend() que por Neste · caso, parece-me, Sr. P.residente, que
agora se limitava a. querer conhecer o ·modo seria mala a propoalto adiar-se o Senado por
pratico de discutir o Regimento, eu o &a· alguns dias, ao . menos ·atê p818ar a Semana
tisfaco. O negocio nAo ê tão difflell, como Santa.
0 SR. PRESIDENTE: - .Eate objecto é di·
se lhe apresenta. A Commissão foi ence.rre.
gado. de falar nD Regimento aa o.lterac~ea gno de aer tomado em constderaçA.o.
que julgasse neceasarlaa, e num ou dous dla.s
0 ·SI. BARROSO: - Eu apoio a lndie&de Seaslo p6de .ficar conclulda essa tarefa.. çlo; pois ae no '.lntervallo de tt:es dias, que
Ultime-se, pois, e asaim ficam desfeltoa to· medeiam atê passar a SemBni.~San~, occor·
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rer alguma cousa extraordlnarla, então DOI'
il'euntremos.
O Sn. ~ABQUEZ
u·
DA PALHA: - Ainda
-quando não houvesse que fazer devla.mos
reu~irmo·nos aq~i todos os dias: por~m. eu
cre1o que, se qu1zermo~ estar ociosos, nada
nos será mais fac11, p01s na maior parte da
~ommissão existem pendentes alguns nego·
ClOS que se podem Ir adiantando, de modo
que no começo da Sessão Ordinarla estejam
nos termos de serem apresentados ·e dis.
cutfdos. Dem:is que desvantagem resulta
.desta .medida. Nenhuma. Em virmos aqui
cumpnm()s com a nossa .obrigação, e eiJl
.adiarmos a.s nossas reuDlões ultrapassamos
-os attrlbutos que a Constituição nos con·
fere.
O Sn. MABQUEZ DE S.\NTO A.li:Ano: - Não
-é o Senado qu·e determina o adiamento mas
sim a falha dos negocias, em qu~ se oc~upe.
- •
_
Nao Iludamos
o Publico. Nao. podemos tra1
tar materfa dffferente da que motivou a

mesmo e •6 p:lrtanto preciso que estejamo&
aqui. Nlo no1 exponhamos ao perigo de aup·
pOr·fle flUe fazemos uma especte de tnterfe.
rencia.
o sn. BABnoso: _ Admiro-me de que
umas vezes se combata aqu1llo mesmo que
outras vezes se sustenta. o Senado já tem
deixado de reunir-se; e se pôde então fa.
zel-o sem haver nisso inconveniente or ue
não poderá. fazei-o agora, que nada' t!m qde
que se occupe? Poder deixar de .reunlr.se
nas Sessões Ordinariaa, quando sobra o trabalho, e ·não 0 poder agora que elle falta, ê
para mim uma. cousa incomprehensivel; portanto voto pela. Indicação.
0 Sn. ALYEIDA .E ALBUQUERQUE: - Eu
não con~enho em dizer~ ·que não temos que
fazer.- E isso o que nao falta; assim, nos
queiramos occupar. A Commissão de Fazen.
da tem muito e muito em que se mp
e regue,
e das outras Com-missões quasi se poderá
dizer o mesmo.

_Convocação Extraordinaria. Que fazemos,
_pois, em vir aqui? Nada. Então para nada
O SB. BABnoso: -Para tra·balhar uma.
fazermos é melhor que fiquemos em nossas ou outra Commissão não é preciso que se
.casas.
ajunte o Senado, podem trabalhar nas suas
casas, e parece-me que o farão melhor, e
O Sr. Marquez de .Palma sustentou
mais commodamente. Demais se ellas não
a sua opinião, reforçando co·m novos
podem apresentar agora seus pareceres, para
argumentos tanto a necessidade da
que havemos de vir aqui? Eu não' vejo :ra·
reun'lão diaria do Senado, como a
zão alguma para isso, menos que se julgue
1llegalidade do adiamento, e connecessaria a nossa ·Presença para autorisar
clulo insistindo sobre a vantagem
os Senhores das Commissões a fazerem as
dos trabalhos nas Commiss<lell, e
suas conferencias e a darem andamento aos
com especialidade na da Fazenda,
seus
trabalhos.
que para esse fim poderia ser orga.
nisada de nove membros, em -lugar
dos cinco, de que é composta actualmente.
.
..
0 SR. VISCONDE DE CAYRÚ: - Acho tll.O
·])oderosas as razões que aca·ba de expender
o nobr.e .Marquez que bem podia prescindir
de fallar sobre a materia; mas sempre o fa·
Te'i para accrcscentar uma nova razão, e
chama-se a isto, fazer mais forte o voto.
Quem tem autoridade de fechar o Senado?
Ninguem, excePto quem o abria. .Sua .lt{ajes.
-tade determinou que se abrisse o •Senado; e
·como se man-da agora fechar? Como arroga·
mos a nós essa autoridade! Além disto Sua
Majestade, contando com o · ·Senado aberto,
p6dc mandar aqui alguma communlcação; a
Cama.ra dos ·Deputados p6de tambem fazer o

0 SB. MARQUEZ DE MARie.!: -Parece-me
algum tanto escandaloao que n6s nos adie.
mos quando o attributo de a4_iar compete
unicamente ao Poder Moderador. Que se
df.ria de n6s se tal fizessemos, depois de ter•
mos sido convocados para um fi·m determinado;· e multo mais sendo possiTel, por qual·
quer imprevisto acaso, que a noRa dellbe.
ração se torne rapidamente neceuarla! Nli.o
acho conveniente semelhante modo de proce·
der; nada de adiamentos illegaes. Reunamo·
nos todos os dias; divlda·se esta Camara em
Commlssões, e, quando niio se que'lra em.
prehender novos trabalhos, examine-se o es·
tado dos antigos, adiantem-se alguu que
existem parados, afim de estarem promptoa
no -prlnclplb da .Sessão .Ordlnarla; e, em
I

se
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· chegando a hora do meio dia, retiremo.nos
então. Julgo que lato serd. mais decoroso do
·que estarmoa aqu·t Inutilmente, ou Irmos
para casa repousar em ocio santo.
O Sa. VBBGUEIBO: - Eu creio' ta.mbem
Que o Senado nl.o p6de adiar-se; mas ·a.
·dlcaçlo nlo propõe adiamento: ao menos, eu
assim o entendo. O que eu dlue foi que uma
·vez. que nilo tlnhamo• que fazer nl.o viesse· mos cá. Isto nl.o G adiar; é si-mplesmente
economilar trabalho; é para não fazermos
como os frades dos conventos despovoados.
onde, ainda nlo os havendo, sempre se toca
. ao COro, e bem ·que alguns que restam fi.
que-m a dormir o somno cheio. entretanto
cumpre-se a regra eom o toque do . sino. Estamos na negativa. de tratar negocios ordi·narios: vejamos, pois, se deparamos al&:um
que não sendo estranho aos fins da Convo.
cacão, .possa por Isso mesmo ser tratado
agora. Nessa circumstllJlcia estão,· se não me
e.ngano, todos os ·negocias do Banco, e da
Fazenda, pois este assumpto não fico:u circum.seripto ·na Proposta do G<lverno, nem
ella nos llmitou a iniciativa. Numa e noutra
Ca.mara se podem pro111ôr objectos de identica natureza, e como algum de n6s queira
talvez .fazei-o devemos ll'eunir.nos, pois ain~a quando se apresentem medidas que não
convenham como projectos, _ poderá muito
bem acontecer que sirvam depois como me·didaa 4 Proposta do Governo. Se o Senado
porêm entender, que mesmo a respeito de
·negocias de Fazenda não podemos desviarnos da Proposta, então escusado ê vir.mos
aqui ~mquanto ella ·nlo chegar, pois que
tendo de ser primeiramente vent'llada na
ea.ma.ra dos Srs. Deputados, e podendo alli
soff.rer grandes alteracões, seria inutil a.n.
tecipar cousa. alguma a tal respeito; mas
como eu estou persuadido que podem occor·
rer assum-ptos de Fazend-a indepenaentes da
Propo&tl\ e que temos direito de tratai-os,
por Isso voto a favor da nossa reuniAo di&·
.ria.
P.ropOz então o .sr. Presidente se
convinha o Senado em que houvesae
Sesslo na segunda, terça e quarta.
fe'lra da Semana. Santa: e decldio·se
·affirma(lvamente.
Levantou-se a Sessão 4 uma hora
•
e tres quartos da tarde .

ln·

...

SESSÃO DE 11 DE ABRIL DE 1829
PBESWENCIA DO SB. BISPO C.APEI.LÃO·HÓR.

Reunidos vinte e seis· Srs. Senâ.·
dores, declarou.se aberta a Sessão;
e, lida a Acta _da antecedente, fol'
approvada.
O Sr. 1° Secretario leu o seguinte·
0/fd,cio

"Ill·m. e Exm. Sr. - Tenho a honra de·
participar a V. Ex., para o fazer presente
na Camara dos Srs. Deputados, qlie por Of.ficios dos Ministros e Secretarios de Esta··
do da ·Marinha e Fazenda, com dlfferentes
datas, consta que Sua Majestade o Impera·
dor consente. nos seguintes Decretos e Re.
solução da Assembléa Geral Legislativa: 1.•
.Designando o destino que devem ter os Officiaes Generaes :Superiores, Capitães e subalternos da extincta Imperial Brigada da
Artilharia da Marinha; 2. 0 Orçan?o a despeza e receita do Thesouro Publico, para o
presente anno; 3. 0 Sobre as buscas por con.
trabando, ou extravio do ouro, ou diamantes.
- Deus Guarde a V. Ex. - Paço da Camara dos Deputados, em 11 de Abril de 1829.-

J!osé Car-los P.ereira

ac

Almeida Torres. -

Sr. VIsconde de Caethé."
O Senado ficou Inteirado.
~-·~is disto passou o mesmo Sr.
Secr'eiario a ler dons Offlcios do
Conselho Geral da Provlncla de Mi·
nag, contencJo uma .re,Pras~cãD
acerca da prorogaçio do prazo estipulado para extincçlio do trafico da
escravaltnra, e outra para
o
.mesmo Conselho seja encarregado
de examinar as contas da. Junta da
Fazenda daquella ProV.Incfa. Foram·
remettidos 4 Secretaria, para a seu:
tempo áerem su.bme~ti..,.os á c01t1sl.
deração do Senado.
O Sr. P.resfdente levantou a Ses·
·- sl.o aos tres' quartos de hora.s depois do melo dia.

q*
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Sessilo de 15 de Abril
REUN:IÃO DE 13 DE A'BRIL DE 1829
PB!S~DENCIA DO SB. DISPO CAPELLÃO·:MÓB

. :.: ~.A:~hando-ae presentes vinte e seis Srs.
Sen~Ídor~. declarou.se aberta a :Seslão-;

e,

'lida a Acta da antec~dente, foi appro·vada.
O Sr. 1° Secretario deu conta de um Of·
ficio do Sr. 1\farguez de Caravellas, participando que não tem compare<:ido no Senado
por ae achar com um grande defluxo.
O SenadD ficou Inteirado.

'
í''

'
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· Visconde de Congonhas do Campo, Jaclntho
Furtado de Mendonca, João Evangelista de
Faria Lobato, Lulz Joaqul·m Duque Estrada
Furtado de ·lfendonca, Ma.no-el Caetano de
Almeida e Albuquerque e :Marquez de Queluz, e com P~t:.rtlclpacão os Srs. Marquez de
Paranaguá, Sebastião Lulz Tinoco da Silva,
Lulz José d_e Oliveira e Marquez de Aracaty.
O Sr. Vlce•Presidente declarou que não
podia haver Sessão, por ·não estar a casa
comp'leta. - Marque~ de InhtJmbu~. Vlce·
Presidente. - Wsoonàe ck OaetM, 1° Secre.
tarlo. - D. Nuno Eugenio àe Locio Seilbz,
4° Secretario.

O Sr. Presidente disse que não havendo
materla para Ordem .do Dia, lhe parecia que
REUNIÃO DE 15 DE .A:BRIL DE 1829
o Senado se poderá entreter com os trabalhos das Com.ínlssões ou ·converter.se em
A's onze horas da manhã, não se
·Comm·issão Geral para trat81r dos objectos
achando
numero suf.flclente de Srs.
de Fazenda, e então o Sr. Mar.quez de InSooadores
· para ae abrir -a Sessão,
hambupe pedlo a .palavra, e sendo concediprocedeu-se
á chamada, e acharam-se
da, disse que tendo-se já. vencido que o Se.
presentes vinte, faltando os Srs. Bis:nado se reunisse todos os dias, apezar de não
po Capellão.M6·r, Lourenço Rlodriter de que se occupar emguanto ·não vierem
gues
de Andrade, Visconde de ~n
da. Cama.ra dos Srs. Deputados os negocios
gonhas
do Campo, Marquez de Santo
que f.fzeram o objecto desta convocação, proAmaro, Francisco dos Santos Pinto,
punha que os Srs. Senadores fossem traba·
Marquez de Baependy, Jacintho Furlhar nas suas Commissões até á. ·uma hora
tado de Mendonça, João Evangelista
da. tarde, podendo os que não são membros.
de Faria Lobato, Marcos A-ntonio
de Co:r:nmissõe.s untrem.se a ellas, quando
Monteiro
de Barros, Manoel Caeta·
bem lhes pancer; ~ 1]ulgando.JBe -discutida
no de Almeida e Albuquerque, Maresta mate~la, resolveu-se que o Sena.do se
quez de Queluz, José Teixeira da
abrisse !llestes dias âs horas do costume, e
que os Srs. das Commlssões · se retLra.ssem
Matta Bacellar, Pedro José da Costa
aos seus gabine~s trabalhando até uma
Barros, Ma·rquez de Paranaguá, Marquez de Jacarépaguã, Sebastião Luiz
·hora da tarde.
Levantou-se a Sessão ao melo d.ia. ~
Tlnoco da Silva, Luiz Jos6 de OliBi.spo OajllcJ~.Mór, PtesJd'ente. --1 l'Ja1scimtle
veira e Marquez de Aracaty.
de · Oaethé, 1° Secretario: - Lui: .ToCUJuhn
Duque Estrada Furtado de Men.oonça, 2• Se·
O Sr. 1° Secretario leu dous officios, um
-cretario.
do Sr. Gomide, participando a.char-se nesta
Côrte, porém ·não tem · podido comparecer
por estar incommodado, e outro do M-inistro
REU'NriÃO DE 14 DE ABRIL DE 1829 , e Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, concebido nos seguintes term011:
PRESIDENCIA. DO SR. BISPO CA.PELLÃO·:M:ÓR

Oflicio
A's onze horas e me·ia . da manhã, não
11e achando numero sufficlente de Srs. Se·
"Illm. e ·Exm. Sr.- Sua MaJestade o·
nadores para se abrir a Ses.slio, .procedeu-se
~perador
acaba de encarregar-me do ex·
·A chamada, e acharam.se presentes vinte e
pedlente
da
. Reparti~A.o dos Negoclos Es. cinco, faltando os Srs. Bispo Capellão·M6r,
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tr&nrelro-. emqu·&nto durar 01 i-mpedimento
do Sr. M&Tquel de Arac&tY; ordenando-me
q~~ alaim o communlque a; V. Ex. para o
tuer coutar A Camara dos Sn. Senadore~.
- Deua Guarde a V. Ex.- Pago, em 13 de
A'brll de 18J9. - Jos6 Clemen.te. Jl!meira. Sr~ iLull Jo~qulm íDuque ·Estrada Furtado
·de. Mendonca."
O Senado ficou inteirado.
O Sr. Vice-Pretidente declarou que não
havia Sesslo ]lor estar a casa. incompleta, e
que a primeira reunilo teria lugar quarta.
feira, 22 do CQI'!1'81lte.

SESSÃO DO DIA 22 DE ABRIL DE 1829
Aebandctse prtesente8 trinta e dous
Srs. Senadores declarou-se aberta a
SessAo; e sendo lida a Acta do dia
13, e as notas tomadas nos dias 14
e 15 do corrente mez, foram approvadas.
O Sr. 1° Secretario apresentou um
offlefo do Sr. .MarqU:ez de Inhambu~.

•'

.,

partlclpando não ;poder compaTecer por se a:char incomm~dado.
O Senado ficou Inteirado.
O mesmo Sr.lo Secretario leu dou•
offlclos que lhe foram Temettldo;
pelo Conselho Geral da .P.rovfncia
de. Minas Geraes, contendo duas re.
presentat&s, uma sobre as kequP.ntes mudan~as de unl·formes dos M!·
llcianos da,quella Prov.tncia, e sobre
a reduccão dos Regimentos de Cavallaria Millclana da mesma Provin.
vla a Ba.tb.lhões, e a outra detJanne:xando do lugar· de ·1ulz de F6ra da
cidade de Ouro Preto, o de Auditor
' do 2° •Regimento de Ca'V·allarla da 1•
linha. do Exercito.
Fonm remettfdas esta.s .reprcsP.n·
tacões A. Commlssão de Guerra, e resolveu-se que as mala representa.
fwoÕes do metmo Conselho · Geral ds
Provlncla de ·Minas Gera.es que existem na. SP.cretarf:t deste S<>narto fra·

sem remettidaa ás CGDlmissões com•.
petentes.
O mesmo Sr. 1° Secretario apre.
sentou uma fellcitaç!o da Cama.ra.
Munlci•pal da cidade de Ouro Pret().
Fol recebida com agrado.
Leu mais u·m officlo do Padre An··
tonio Rodrigu-es AffOJtuto, remettendo um requerimentQ para ser pre-sente neste Sen·ado.
Foi remettldo á.8 CommiSÍões de
Constituicão e Legislação.
Apresentou mais um requerimento·
de 1osé Ma:rtins Rocha, pedindo o
lugaT de Redactar do •Diario desteSenado.
Foi .remettido á Comm-lsslo da.
Redaccão do Diario.
O .Sr. Presidente declarou aos Sra .
.membros das Commissões que podlam,
retirar-se aos seus gabinetes para ..
trabalharem atê á uma hora da tar-·
de, conf.orme a resolução tomada no·dla 13 do corrente mez.
Levantou-se a Sessão ás onze ·ho.ras e meia. - Bispo Oapellão-Mór, ..
Presidente. - Vis~on.ck de Oaethé,
1° Secretario. - L'wiz Jloaqulim l>u-

que
2°

Estrada

Furtado de M en.tZonça,.

Secret~trio.

REUNIÃO DE 23 DE ABRIL DE 1829
Achando-se ].)resentes e dous Srs..
Senadores, declarou-se aberta a Sesalo; e, Ilda a Acta da ·anterior, ·for
approvada.
O Sr. Presidente declarou que os·
Srs. membros das Commissões se
podiam retirar a tra:balha.r nos seus·
gabinetes atê A uma hOra da tarde,
conforme a resolucão tomada 'Pelo ·
· Senado, e levantou-se a SessAo ágonze horaa e mela. - BAYpo Ca.pclJ4o.J16r, ·Presidente. - Vlsoondc ãc
Cacthd, 1" Secretario. - Luitt Joa·
quim Duque
Jicndonca, 211

E1trtula

Furta4o de-

Secreta.rlô~) ·

Sessão de 27 de Abril
REUNIÃO UE 24 DE A·BRIL DE 1829
A's onze horas e trinta e cinco
minutos da manhã, ·nii.o se achando
numero sufficlente de Srs. Senado·
res para se abrir a Sessão, procedeuse á chamada e acharam-se presen·
tes vinte e cinco, faltando· os Srs.
.Marquez de S. João da Palma, Mar·
quez de Santo Amaro, Visconde de
Congonhas, Marquez de Ja.carépaguá,
Manoel Caetano de .o\lmeida: e Albuquerque, Marquez de Queluz, Viscon·
de de Alcantnra, Nicoláo Pereira de
Campos Vergueiro•, M·anoel Ferreira
da Cam~ra e Antonio Gonçalves Go.
mide, e eom participação os Srs.
Marquez de P3.Tanaguá, .Marquez de
Inhambupe, Marquez de Aracaty, Pe·
dro José da Costa Barros e Patrlclo
José de Almeida e Silva.
O Sr. Presidente declarou ·que
·nlo havia Sessão por não estar a
casa completa. - Bispo Oa.pellão.
Mór, Presidente. - Visdonde de Con·
ganhas, 1° Secretario. - Luiz Joa-

REUNIÃO DE 27 DE .-\:BRIL DE 1829
J.>BESIDENCIA. DO SR. · BISPO CAPELL.~O·HÓR

Achando-se presentes trinta e quatro Srs. Senadores, abrlo-se a Sessão; e lida a. Acta antecedente, foi
approvada.

O Sr. Presidente declaTou que sendo hoje o dia marcado no Regimento Interno para
a primeira Sessão ·Preparatoria das sessões
ordinarias, lhe parecia que se deveria offlclar ao Ministro do Imperlo, pedindo o dia,
hora e lugar em que Sua Majestade o Imperador se dignará 'receber a Deputação do
Senado, que ha de saber a deslgna1)ão dD
dia e hora para a Sessão Imperial, assim
como do dia. e hora em que na Im·perlal Capella ha de celebrar-se a missa. solemne do
Espirlto Santo; e não havendo quem fallas/
se sobre esta materia, julgou-se discutida, e
~ropondo-a o mesmo Sr. Presidente á votação, foi approvada.
quim Duque Estrada Furtak:Ldp de
O mesmo Sr. Presid~nte declarou aos
Mendonça, 2° Secretario.
Srs. membros das Commlssões que podia;m
retirar-se aos seus gablnetea trabalhand<>
até uma hora da tarde, e levantou-se a Sessão ás onze e mela da manhã. - BisPf) OapeZlã.o-Mó1", Presidente. - Visc1md~ de Olttethé, 1° SecretaTlo.- Luiz Joaquim Duque
Estrada Furtado de Mendonça, 2° Secretario .
REUNIÃO DE 25 DE ABRIL DE 1829
.'

Reunidos vinte e sete Srs. Sena·
dores, declarou-se aberta a Sessão:
e, sendo lidas a Acta: do d.f~ 23 e a
.nota tomada no dia 24 do corrente
mez, ~oram approvadas.
O Sr. Presidente declarou que os
Srs. membros das Commlssões po·
dlam retirar-se a trabllllhar nos seus
g8.'binetes até ã uma hora., e levan· ·
. tou-se a Sessão pelas onze horas e
um quarto da manhã. - Bispo : . Ca·
peUtfo·Mór, Presidente. Visconde
de Cae;thé, to Secretario. - Ltüz

RESOLUÇÃO DO SENADO

"Illm. e Exm. Sr. - Tendo o Senado
de env·la.r uma Deputação ã Sua Majestade
o Imperador para :pedir a designação da hora
e lugar da Sessão Imperial, assim como a
do dia, e hora para celebrar-se na Co.pella
Imperial a Missa d() Esplrito Santo, tenho a
honra de o CDmmunicllll' a V. Ex., para o fazer .presente ao mesmo Augusto Senhor, e
transmtttlr·me o resultado para. conhecimento do Senado. - Deus Guarde a V. Ex.
- Paco do Senado, em 27 de Abril de 1829.
Joaquim Duque E·atraáa Furtado ck - Visconde de Oaethé. - Sr. Jotiê Clemente
Mendonça, 2° Secretario.
Pereira.
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.~esideonte.

pcUão·Mó11,

MUNUO DE 28 DE A:BRI·L DE 1829

(Je

-

ViaQonàe

Caet'llé, 1o ·Secretario.- Luiz .Too·

qulm

DUf/Ue

EltrarlD

Fwrtado tle

.l(enctanga., 2° Secretario.

l'BI:SIPENCIA DO 88, BISl'O CAPELI.lO.HÓB

Achando-se presentes trinta ~ sete
Sra. Senadores, decla.rou·se aberta a
Seuão, e feita a. leitura. da Acta an·
terlor, foi approvada.
O Sr. Presidente declarou que os
Srs. membros das Commlssões podiam
retirar-se a traba.lh811' nos seus gabi·
·netes até uma hora da taTde, e lc·
vantou·ie a Sessão ás onze horas e
vinte minutos da manhã.. - BiBJJo
Co.P,ell4o-Máfj, !Preslã~nte. - ViBoon.·
de de Oaethé, 1o Secretario. - Luiz
.Toaquim DuquJe Estrada Furtculo de

REUNU.O DE 30 UE ABRI'L DE 1829
l'BESIDENCIA PO SB. DISPO CAPELLÃO-MÓB

Achando-se presentes vinte e nove
·Sra. Senadores, declarou-se aberta a
Sessão; e, lida a Acta da anterior,
!foi approvada.
O Sr. 1° Secretario leu o seguinte
Officio

M en.donça, 2° Secretario.

"Illm. e Exm. Sr. -.Participo a V. Ex.,
para que chegue ao conhecimento do Senado, que :Sua Majestade o Imperador ha por
REUNIÃO DE 29 DE ABRIL DE 1829
bem receber no dia 2 de Maio, pelas onze
horas da manhã, no Paço da Cidade, a Depu·
l'BESIDENCIA DO SR. DISPO CAPELLÁO-:MÓB
tação indicada no Officio de V. Ex., da data
de hontem. - Deus Gua.rde a V. Ex.- Pac~•.
·Estando presentes trinta Srs. Se- em 28 de Abril de 1829. -José memcnt.e
nadores, abrlo-se a · Sessão; e, llda Pereira. - Sr. Visconde de Caethé.
a Acta da antecedente, foi approvada.
Ficou o Senado Inteirado.
o Sr. Presidente declarou que ainda. se nA.o tinha recebido reeposta
Annunciou o Sr. Presidente do Sedo Ministro do Imperlo do Officlo
nado que no dia 2 de Maio deveria
que se lhe dlrigi.ra a respeito da.
reunir-se, pelas dez horas, para haDeputa~l.o que ha de dlrlglr-se â
ver tempo de sahir a DC'putação, c
tpl'eSen~a de Suo. Majestade o Imdeclarou aos Srs. membrQI! das Comperador, po~m que não obstante
missões que podiam .retlrar.sl~ a traisso, se podia nomear a Indicada
. ba.lhar nos seus gabinetes atê uma
Deputação, e procedendo-se 4. sua
hora da taTde, e levantou-se a jJes·
nomeação, sahiram eleitos por sorte
são ás onze horas e um quarto da
os Senhorea J'osê Caetano Ferreira
manhã.
de Aguiar, Francisco Carneiro de
Campos, J'acintbo Furtado de Men' .donça, Ma-rquez de MarlcA., J'osê JoaDIA 2 DE MAIO DE 1829
quim de Ca"albO, . Bento Baroroso
:Pereira e Lulz José de Oliveira.
PIIESIDI!::NCIA DO SR. DISPO CAPELLÃO-MÓB
O mesmo Sr. ·Presidente declaroll
aos Sra. membros da.a Commissões I
que padlo.m retirar-se aos seus ga·
A's onze horas e mela da .manhã reco·blnetes, trabalhando atê uma hora! lbeu.se a Deputação que se bav1a dlrlgldo 4.
da tarde, e levantou-se a Sessão Ali presença de Sua Majestade o Imperador, e,
onze horas da manhL - Bt.sJJo oa. 1 achanclo·se presentes trinta e dous Sra. Se-

I

Sessão Imperial da Assembléa Legislativa, em 3 de Maio
nadares, o Sr. Presidente a.brio a Sessão, e
entAo o Sr. José Caeta.no Ferreira de Aguiar
"'edio a palavra, e sendo-lhe concedida, disse
que logo que a Deputação chegou a.o Im-pe.
rial Paço fOra introduzida á Augusta: pre.
senca de Sua Majestade Imperial, e que
tendo-lhe pedido da parte do Senado a. des·
ignação da hora e lugar para a Sessão Im.
.'perial, assim como· a do dia. e hora para a
Missa Solemne do Espirlto Santo, o ·mesmo
AugustQ Senhor se dignara responder que
a Sessão Imperia•l do encerramento, e aber·
tura teria lugar amanhã, 3 do corrente, pel~
meio dia, no Paço do .Senado, e que não po·
dia haver Missa.
F()i recebida esta resposta
muito especial agrado.

RESOLUÇÃo oo
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"Illm. e Exm. Sr. -·Participo a V. Ex.
para ser presente á. Camara dos Srs. Depu·
tados que o Senado julga; conveniente que ~
reunião da Assembléa Geral se verifique ·no
Paço do Se.nado, amanhã, pelas onze horas,
afim de se effectuar a abertura da mesma
Assembléa a:Õ meio dia, como Sua Majestade
o Imperado.r o houve por bem determinar. Deus Guarde a V. Ex. - Paço do Senado, em
2 de Maio de 1829. - Visoonàe ae CwetM.
- Sr. José Carlos Pereira de Almeida Tor_
res.

com

O Sr. 2• Secretario leu a Acta. da Sessão
antecEldente, que 1loi approvada.,
O Sr. Presidente decllliTou que o Senado
se reunia amanhã, 3 do corrente, pelas onze
horas, e que isto mesmo se participasse á
Camara dos Srs. Deputados.
O Sn. B.Annoso pedindo a. pa:lavra disse
que o Sr. Rodrigues de Carvalho mandava.
participar que a continuação de sua molestia o impossibilitava de comparecer ao Se·
nado; o que faria logo que estivesse melho•r
e que a mesma molestia lhe não tinha dado
lugar a fazer esta mesma parti·cipação na
Sessão Extraordinaria.

O Senado ficou inteirado.
O Sr. 1• Secretario declarou que os. Srs.
Visconde de Alcantara e Vergueiro ti.nham
paTticipado acharem-se incommod·ados.

O Senado ficou igualmente lntel.rado.
O Sr. Presidente annunciou aos Srs.
membrQS <las Commlssões que podiam Ir
trabalhar nos seus ga.binetes até á. uma hora
da tarde, conforme a Resolução do Se.nado,
e levantou-se a Sesslio ao·. meio dia. - Bigpo
Capellrio-Mór, Presidente.-VlsdOtule dd aae.
thé, 1° Se'Cret.arlo. - L"'ir J'otu['uJim Duque
Estradrt Furtado de MenrJQnça, 2° Secreta.rlo.

SESSÃO IMPERIAL DA ASSEMBL~A GERIA.L LEGIS·LATIVA, EM 3 DE MAIO
DE 1829
PBESIDEXCJ..\. DO

SR.

BISPO CAPELLÁO-liÓR

Reunidos os ..Srs. Senadores e Depu·tados pel•as onze hO!J'as da ma.nhii.,
na Sa:la das Sessões do Senado para.
se :proceder ao encerramento da Sessão Extraordinaria, e abertura da.
Ordinaria, for111m .nomeados á s01rta
para a Deputação que deverá receber
a Sua Majestade o ImpeTador, os
.srs. Deputados Franci9Co das Chagas Santos, João Chrisostom•o de
Oliveira .Salgado, Francisco de Assis
Barbosa, Domi.ngos Malalquias de
Aguiar Pires Ferreira, José Ricardo·
da Costa Aguiar de An.drada, AugmJto Xavier de Carvalho, Antonio Au.
gusto Monteiro de Barros, Antonin
Francisco de Paula HoHanda Caval·
ca.nti, Caetano Maria Lopes Gama,
Raymundo José da Cunha Mattos,
Januario da Cu.nha Ba.rbosa, Luiz
Paulo de Araujo Bastos, Marcos An·
tonio Brlclo, Ma.noel José de Souza.
França, Custodio José Dias, ·Lutz
~ranclsco de Paula Cava:l•cantl, José
da Costa Carvalho, Placldo Martins
·Pereira, Antonio Marques de Sampalo, Lulz Augusto May, Manoel do
Nascimento Castro e Silva, Miguel

.t2

Sessão Imperial du. AssAmbléa Geral Legislativa, em 3 de Maio
Josê Reinaut, Galdlno da Costa Vil·
lar, Josê de Souza Mello. Os Sra. Senadores Francisco Carneiro de Cam.
pas, Josê Caetano Ferreira de Aguiar,
l\larquez de Inhambupe, Jacintho
Furtado de Mendonca, Mwrquez de.
Santo Amaro, IPedro José da Costa.
Barros, !Ma.rquez de S. João da Pal·
ma, João Evangelista de Farta Lo·
.bato, tMarquez de Queluz, · Marcos
Antonio Monteiro de Barros, Con1e
de Lages, ·Marquez de Baependy, VIsconde de Cayrt1 e Marquez de Ma·
ricâ.
Ao melo dia annunciou·se a chegada de Sua Majestade o Impera·
dor, e eahio a espeTai-o â :porta' do
edlficio a Deputação nomeada.
'
Entrando na Sa:la, ahi foi recebi·
do pelos Sra. Presidente e 1o e 2° Se.cretarios; cs lquaes- ui$indfJ-s~ 11:
!DeputaçãD, acompanharam a. Sua.
.Majestade Lmperlal até o Throno.
Logo que Sua Ma~estade Lmperial
tomou assento, e mandou assentar
os Srs. Senadores e Deputados, e
Of1liciaes"'Maipr~s
da sua Imperial
Casa, pronunciou a seguinte
FALLA.

Augustos e tDignissimos Srs. Represen·
tantes da !Naçlo: Está. fechada a Sessão Extraordinaria.
.Multo me Usongeio de poder an.nunclar
a esta Assembléa que continuam firmes,· e.
ina.ltel·a.veis as relações· de amizade e boa
1ntelllgencia entre mim e os differentes So.
beranos Europeus e Estados do Continente
America.no.
Tenho ratificado um tratado de Com·
mercio e Nav.egaclo coon El·Rei de Dina.
.. marca, um a.Ttigo additivo ao tratado celebrado em 1826, com El-Rei de Franca; uma
convenção especial com o m1!S'Dlo Soberano;
e t.inalmente uma convenção preliminar de.
Paz com o Governo das Provlnclas unidas
do ' Rio da .Prata. Pelo meu Ministro e Se·
C!retario de Estado da Repartlçlo competen·
te vos aerlo apresentados todos esses actos.
Cumprindo--me velar nos Interesses de
minha multo amada e querida filha a Ra.1·

nha Reinante de Portugal, resolvi que ena.
puaase á Eu.ropa, onde chegou, achando
usurpada a aua Corôa. Posto que eu esteja.
decidido a nllo transigir com esta usurpaclo
estou Igualmente firme no principio de nli.G
comprometter por causa della · a tranquUU·
dade e interesses deste Imperio.
A ordem e o socego interno das Nossas
~rovincia.s, que se acham em perfeita tranquilUdade, foi alterada s6me-nte na de Per·
nambuco, !QDde um ,partiLdo desorga.nisador
ousou, a despeito de todas as considerações,
levantar a voz da rebel'lião, contra a qual
o Governo foi obrigado a tomar medidas
extraordina.rias; por ser o meu mais reli~
gloso dever alçar em casos taes a espada: da
justiça, como sempre farei com igual energia contra qualquer partido que se arroja-r
a of-fender a f6rma de Governo Monarchico
OOonstitu·cional Representativo.
O Abuso da liberdade da imprensa, que
infelizmente se tem propagado com ·notor!o
escandalo poli' todo o Imperio, reclama a
mais séria attenção da Assembléa é urgente
reprimir um mal que não p6de deixar em
breve de trazer apõs de sl resultados fataes.
Os Negocias da Fazenda que vos tenho
recommendado devem continuar a merecel"vos particular cuidado, e zelo na presente
Sessão. Elles constituem a: parte mais úrans·
cendente e gloriosa da tarefa que vos tem
sido commettlda, e espe.ro que delle vos
occupeis com fervor igual a solicitude que
eu tenho pela ·prospe·ridade do Brazil.
Recommendo-vos de novo a Administra·
ção da Justiça. O aystema Constitucional
exige imperiosamente a completa orgaulsa.·
ção do Poder Judiclarit>.
Convindo auxiliar o desenvolvimento da.
nossa Agricultura, ê absolutamente necessa·
rio facllltaT a entrada e promover a acqulsição de colonos presta'Ciios, que augmentem
o numero de ·braços, de que ta.nto carecemos.
Uma Lei · de naturaUsação accommodada âs
nossas circumstancias, e de um bom regu·
lamento para distrlbuiçlo de terras l·ncultaa
cuja data se acha paralysada, seriam meios
conducentes para aquelle fim.
Taes alo os objectO& que me pareceram
mais necessarlos ll'ecommendar ao :Patrlotis·
mo e sabedoria da Auembléa Geral. Conto
com a sua f.lrme cooperaçl.o na empreza que
\

Sessão de 4 de Maio
me tenho pro·posto, de firmar a minha gloria e ·o esplendor do .meu Imperial Throno,
na prosper:idade do Brazil.
E;Ttâ aberta a .Sessão Ordinwrla. - 1M·
J.>EH.\OOJt CoNS1'l'l'UCTOlUL E DEFF.oson PERPETUO
DO BR.\ZlL.

Concluido este acto retirou-se Sua
:\lajestade Imperla·l -com o mesmo
ceremonlal co.m que havia sido recebido, e immediatamente se .levan·
tou a Sessão. - Bi8po Capellil<>-Mór.
Presidente. - V·isoondc àe Caethé, 1•
Secretario..- Luiz Joaquim Duque
Estrada Furtado de Mendonça, 2o
.secretario.

SESS,\.0 DO DIA 4 DE MAIO DE 1829
pm::SIDEXCIA DO SR. BISPO CAPELLÁO-l[Ói\

Achando-se presentes quarenta Srs.
Senadores, declarou-se aberta .a Ses·
são, e sendo lidas a Acta do dia 2
do corrente e da Sessão Imperial em
3 do mesmo mez, foram approvadas.
O Sr. Presidente declarou que a
primeira cousa que havia a fazer na
ordem dos trabalhos era a nomeação
da nova Mesa e que por consequencla abria votação pa,ra Presidente, e
apu;rados os votos, cbteve maioria
absoluta de 26 votos o Sr. Bispo
Ca~Ilão-~M6r.

Passou á. nomeação ··para Vice-Presldente, e apurando-se os votos, tivt>ra.m maioria relativa. o Sr. Mal"·
quez de Inhambupe, com 15 votos, e
Bento Barroso Pereira, com 7; pel'l
que entrando em concurrencia, procedeu-se a nova nomeação e obteve
maioria absoluta. de 27 votos o Sr.
Marquez de Inhambupe.
Seguio·se a nomeação dos quatro
Secretarios. e depois de apurados os
votos, obtiveram maioria relativa.
para to .secretario, o Sr. Bento Barroso Pereira., com 24 votos; pa.rn 2°
o Sr. .T0t1~ Carlos Mayrink da snv~
FerrA.o. com 21; para 3°, o Sr. Vls·
conde de Caethê, com 13; e pa.r11 4«>,
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o Sr. Luiz Joaquim Duque Estrada
Furtado de :Mendonça, com 12.
Os Srs. .secretarias de novo eleitos tomaTa.m os seus respectivos lugares, tendo sido para isso convidados pelo Sr. Presidente.
Seguindo-se na ordem dos trabalhos a nomeação das Commlssões o
Sr. Presidente ponderou que lhe
parecia mais urgente nomear-se em
primeiro lugar uma Commlssão ad
hoc para redigir a: Resposta á Falia
do Throno, a qual deye ser composta de tres membros; e procedendo-se á nomeação sahiram eleitos os
·Srs. "Ma.rquez de Paranaguá., com 20
votos; Visconde de Cayrti, com 18;
:M:arquez de ~arlcá, com 17.
Passou-se á. nomeação da Commissão de Policia, da qual foram declarados me.mbrc:s os Srs. Sebastião
Luiz Tinoco da -Silva, com 21 votos;
Conde de Valenc;a, com 16, e Francisco dos Santos Pinto, com 12.
Segulo-se a Commissão de Fazenda, e foram para ella· nomeaaos c:!l
.Srs. Marquez de Baependy, com 36
votos; MaTquez de Marlcã, com 36;
Ma'l'quez de Santo Amaro. com 27;
Marquez de Queluz. com 24, e Marquez de Cara.vellas, com 21.
Para a. Commissão de Legislação
Civil
Crf.minal foram nomeados os
Srs. Francisco Carneiro de Campos,
cnm 33 votos : Visconde de Alcantara, com 33; Manoel Caetano de Almeida e Albuquerque, com 32; Marquez de Inhambupe, com 19 e Nico·
láo Perei-ra de Campos Vergueiro,
com 16.
·Seguio-se a nomeac;ão 'da Com•mis·
são de Marinha e Guerra, e foram
eleitos os Srs. .Tosê Ignacio Borges
com 32 votos; Conde de Lages, com
32. e Marquez de Paranagu. com 31.
Procedeu-se a nomea!:lio da Com_
misslo de ConstituiçA.o e Diplomacia, e ficaram eleitos os Srs. .Mar·
quez de Santo Amaro, com 28 votos;
Marquez de Caravellas, com 28; Mar·
quez dq .rnhlliDlbupe, -com 16, .Mar.
quez de Queluz, com 15, e Marquez

e
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de S. Joio da Palma, com 12.
O Sr. Prealdente deu para Ordem
do Dta:
1.0 Contluuaçilo da nomeacio das
C(Qilmtssões.
2.0 O Projecto de Lei regulando a
Uberdade de eS]Irimlr os pensamentos por palavras, ou por escrlptoa.
Levantou-se a ·Sessio 4.8 duas horas e um quarto da tarde. - BiSpo
Oape~UúJ-Mór,
Presidente. - Bento
Bian'oso PC11eira, 1° Secretario. J'Oaé Carlos JlaJirink cfa Silva
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Fe-r.

rão, 2° .Secretario.
RESOLUÇÕES

MendonçtL, O que tenho a. honru de pa.rtJcl·
par a V. Ex., para subir ao conheclmeuto. de
Sua. Maj~stade o Imperildor. - Deus Gua.Tde
a. V. E.x. - Paço do Senado, em 4 de Xafo
de 1829. - Ben.tu Balrtoao PC1·eira-Sr. José
Clemente Pe;reira.."

f'BEBlDENCIA DO SB. BISPO CAPELLÃO.){ÓR
SEXADO

"Illm. e Exm. Sr. - Passo 4.8 mãos de
v. Ex., para ser presente á. camara doa Sra.
Deputados, a Inclusa c6pia do 'Discurso do
Throno. pronunciado na Sessão Imperial de
hontem. - Deus Guarde a V. Ex. .:... P~o
do Senado, em 4 de Maio de 1829. - Sr.
José Ca.rlos •Pereira de Almeida Torres. 'Visconde de C01et'hé."
"Illm. e Exm. Sr. - Partleipo a V. Ex.,
para o fazer presente na Camara dos Sra.
Deputados, que. foram eleitos no Senado,
para .Presidente, o Sr. Bispo C&·peHão·M6r;
J>a.ra Vice-Piresidente, o Sr. Marquez de Inhambupe, para Secretario, na ordem que vAo
nomeados; Bento ·Barroso Pereira, Sr. Josê
Carlos .Mayrink da Silva Ferrão. Sr. Viscon·
d~ de Caethé e Sr. Lulz Joaquim Duque Estrada Furtado de ·Mendonca, os quaes servi·
rio os ditos lugares atê que se proceda a\
nova eleição. - Deus Guarde a V. Ex. Paço do Senado, em 4 de Maio de 1829. Ben.to Barroso Pereira. - Sr. José Carlos d~
Almeida Torrea."
"Illm. e ~xm. Sr. - P.rocedendo hoje o
Senado á. eleiçlo dos Srs. Senadores que de·
vem compôr a Mesa na presente Sessl.o, fo.
ra.m eleitos, para Presidente, o Sr. Bispo Ca·
pelll.o·M6r; para. Vlce•Presidente, o Sr; Mar·
quez de InhambupeJ e para Secretarias, em
t• lugar, Bento Bn.rroso ·Pereira; em 2•, o
sr. Josê Carlos Mayrink da Silva Fer.rAo; em
3•, 0 Sr. V·fsconde de Caethê, e em 4•. o Sr.
I ..ulz Joaquim Duque Estrada. Furtado de

Reunidos trinta e oito Sra. Senadores, · declarou-se aberta a Sessão, e
sendo lida pelo Sr. 4° Secretario a
Acta da anterior, foi approvada.
Entrou-se na prime.fra parte da
Ordem do Dia, que era a nGDlea~à'l
de Commissões, teve lugar a de Commerclo, Agricultura, Industria e Artes. e toram declarados membros
deHa os Srs. Manoel :Jferreira da Ca·
ma.ra, com 32 votos; Marquez de Maricá., com 24; Visconde de Cayrú,
·Com 23; Marquez de Baependy, co~
1~, e kntonio Gt>ncalves Go.mi,!le,
eom 16.
Seguio a nome-acão da Comnlissão
de Estatistlca, Col.on·t.sação e Cate·
chese, e foram eleitos os Srs. Marquez de S. Joio da Palma, com 33
votos:; Antonio Gonçalves Gomide,
·com 25; Joaê Saturnlno da Costa
Pereira, com 21 : Visconde de Congonhaa do Ca·mpo, com 20, e Manoel
Ferreira da Gamara, com 11.
O Sr. 1• Secretario deu conta de
trea Officios do Ministro do Imp.~
rlo, o primeiro communicando haver
.Sua .MaJestade o Imperador sanccic·
nado na duas Resoluções da Assem.
blêa Geral Ue~slatlva, pelai quaes
se permitte que o Hospital da cida•
de do Dester-ro, denominado de Caridade, na Provfncia de Santa I.Ju.
tha.rlna, e o da vllla do Rio Gra.nde, na: de S. ·Pedro, pouam a.dqulr:r
e possuir bens de raiz, o prflueJro
atê o valor de oito contos de réls, e
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o segundo até o de sessenta. O se- são que está é multo capaz de fazer isto, e
gundo participando ~gualment'e que atê mesmo um sõ é melhor, porque para. dar
o mesmo Augusto Senhor houve por qualque.r providencia. não depende de que se
be-m sanccionar as sl:!guintes Rleso- ajuntem os outros deus, o que ás veze1
lu{:õEs da mesma Assembléa. Geral: custa, e por politica fica. parado o negocio;
primeira .•para aposentar com o 01· este é o meu parecer, que emltto se o :Sena.denado por inteiro a João Baptista do o julgar conveniente põde alterar, redu·
de Soares Meirelles, professor de zlndo.se a um sõ membro.
Grammatica Latina nesta COrte; Ef:·
gunda para pagar ao Monsenhor MiO ·Sr. Presidente of,fereceu entAo 1
randa uma pensão de oitocentos mll
consideracão do Senado a proposta
réis; terceira. para conceder cartas
do Sr. Barroso, que se reduzia a que
de naturaUsação a José Angelini Rofosse um só membro encarregado
zelli, Miguel José Teixeira Chaves,
dos negocias pertencentes â mesma
Commissão, e pedindo a palavra,
·Ma.noel Antonio de Freitas e Antodisse
nio da Costa; quarta, para se pagar
a D. Maria VIctoria Pulcheria da
O Su. MAr.QUEz DE CARAVELLAS: -Eu
·Silva e D. Thereza de Jesus da Sil·
va, como pensão, a; terça parte do não concordo com o illustre Senador, e sinto
ordenado do offleio de EscrivA.o dil muito, penso i)or outro modo.
Eu já. não quiz fallar quando· ha pouco
Altandega do AlgodA.o em Pernam·
buco; quinta, para se proceder ã:S se nomeou a Com missão de Poderes: achaeleições determinadas no Regimet~t'l va-a desnecessrurla; ella de certo não teri
das Camaras Munieipaes, e dar pos- !:luito que fazer, e podia ser dispensada, mas
se aos eleitos, logo que elle fOr pu. agora sou obrigado a fa1lar.
A Commlssão do Diarlo tem tres obje.
blicado na:s cidades e viUas do lmperio; sexta, para .se darem gratifi- ctos, de que se occupar; um, os Tachygracações a empregados necessa.rios. no phos; outro,. o ·Redactor, e o outro, .a. Im·
serviço dos dous cursos jurídicos. e prensa:: portanto, parece-me que os tres são
lentes de /cadeiras de estudos prt!pa- lndispensavels, pois os ·Senhores da Com·
ratorios que fOr preciso crear, e a missão entre sl mesmo :repartem, e cada um
professores que ensinem Geometria fi<:callsa um destes objectos; vê se os Tanas Províncias, onde as não haja; ~hygraphCs dão conta do seu trabalho, se é
setima, para se organisar o Correi() perfeito. Se o Redactor não presta e se alGeral, dando-lhe novo Regulamento. (Um destes empregados ê preciso despedir, G
3. o Remettendo o Decreto da .As- ndmittir-se outro; vê que tenha andamento
sembléa Geral Legislativa que tem "S. Impressão; é verdade que o Dlarlo do
por objecto a organisacão das Ca- anno passado está ·multo atrazado, ê necessa·
maras Municipaes, em que o Impe- rio promover o seu andamento; po-Ttalito,
havendo estas .tres attribulções, acho que se
rador consente.
De tudo ficou o Senado lntel:rado devem nomear os tres. porque sendo eada
e decldlo-se que se participasse a um occupa:do especialmente em cada. uma
Camara dos Srs. Deputados. Passan. cousa, ha. mais prompto conhecimento dest~ •
do-se ã nomeação da: Commlssã~ da negocio; portanto não concordo em que seja
Redacção do Diario, o Sr. Barrcsc um s6.
Não concordo Inteiramente com a o:;~f
pedlo a palavra, e sendo-lhe concenlão do nobre Scna.dor; mas ella ê a mesma.
dida, disse
cousa, que eu propunha; elle quer por di·
verso
meio o mesmo fim, e se estA. assim
O SR. BARnoso: - Eu seria de parecer
que se alterasse nesta parte o estylo: em ge· lutltulda na CommissA.o a divisão das atral as Com.mlssi5es sã() para examinar. Ora, trlbulcões, então bem; nA.o ae altere: e a
cada um dos lllustrcs membro!C da Commls- mesma Commlssão que o diga; mas como
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estou persuadido que ao contrario ettlo A nAo é assim, e se o Ulustre Senador não é
eBJ)era uns doa outros, e nenhum por at 16 daquelles que lêm, ba multa gente que lê,
delibe-ra, eis o moth•o por que assentava e eu sei que multa gente manda buscar, e
melhor ser um só; mas se repartirem entre são asslgnantes do Diarlo, e vão por todas
si, estou conforme, mas isto é o que ee nlo as partes das Pro\•lncias. Quanto a esta&
faz, a meu ver, eu lembrei, e o Senado de- cousas vergonhosas que diz o Ulustre Senalibere o que melhor lhe parecer para se con· dor que as vezes apparecem, eu ainda não
achei, e atê talvez que multa gente se tenha
seguir os tina.
0 ·SR. l\I.ARQUEZ DE CA.JU.VELLA.B: - •EU admirado de que em u·m paiz nascente como
não qut>tro dizer que assim se tem .praticado, o nosso, que ainda ha .pouco era uma Coloo que digo é que elles entTe si, para maior nia, tenham-se apresentado idéas tão lumifacilidade e ex·ecução da mcumbencia que nosas.
t@m, podem fazer esta divisão, tendo cada
0 Sa. ALMEIDA E AJ..BUQUERQUE: - C(}mo.
um a seu cargo um destes ;ramos, e conte. eu . sou de opinião que não ha necessidade ·
rirem sempre a materia para a apresentar de tal Diario, por Isso que era desnecessa.á Camara, porque haverá. caso que preeiae ria eSBa Commissão, e foi o mesmo que fez
conferir, como per exemplo sobre o Tachy- o Ululftre .Senador, que· dlz que achava a
g:rapho ou Redactor que nA.o é -bom, ou nllo Commissão de Podares -desneceSBaria. Nós
desempenhar 03 seus deveres.
ainda est"mos .recebendo Diarios do anno
o Sn. ALllEJDA. E ·.ALBuQUERQUE: -Sr. passado, e de 1827, isto de nada serve, porPresidente. Eu não posso seguir as opinll5es que atê vejo nellea uma linguagem terrlvel.
propoatas, antes ao contrario eu diria que e cousas que não se disseram: agora se a
não houvesse Diario. Não sel para que s1"a materia de 08 haver já. foi vencida, e decio Diarlo senão para gastar dlnhelro, porque dida a necessidade de os haver, eu a não
é para constar ao Publico o que se passa pretendo metter em questão. Está. vencida .
nesta casa? Não: porque nlnguem se occups. está. portantOi acabada a questão, por esta
em ler cousas passadas dous annos. Eu não parte, porêm sempre direi que não gosto de
conheço nisto utllidade alguma. Se é para nada que n.ão produza um fim .real, e os
i·nstrucção publica, Deus .nos livre · que o Dlarlos não .produzem de certo.
O Sa. BoRGES: - Como o nobre Senador
publico se instrua com cousas taes, e tão
vergonhosas, que muitas vezes nellea appa- acabou com a sua insistencia de não haver
recem. Além de que n6s vemos tantos dis- Diario jâ nada resta a fallar; eu s6 me Iicursos extensivos nos periodicos, que toram mito a lembrar que o que V. Ex. pro·pôz é
transmlttldos daqui, e assim como os reda· se a Commlnio deve ser de tres . ou encar.
ctore.s que os apresentam puderam apa.· regado um a6. Quanto ao mais que disse sonhal-os, venham busca.r outros, e 08 publi- bre a utilidade do Dlarlo, lato é discussão
quem: eu não approvo· em .nada o tal Dla· multo longa, e já. bastante lhe fol respondido, e s6 cumpre accreacentar que .nos palzes
rio.
O SR. MARQUEZ DE CARAVELLAS: -O ll· cultos, onde ha estes estabelecimentos. como
lustre Senador está. f6ra da ordem; não se entre n6a, e o que tem ha muito tempo, ap.
trata agora se deve ou não haver Dlarlo, parece ahl mesmo nos seus impressos muiesta questão já estA multo contestada des- tos absurdos.
de a primeira reunlio; jA foi materla diaO que ponderou de que ha muitas fa!cutlda nesta Camara, e ella assentou que las, e multo longas, que vêm em periodlcoll,
devia haver, pols o .publico deve saber as e que &.181m como se podia dar ·esses dls·
nossas opiniões; o I·mperio nlo ê s6 o Rlo cursos multo longos, obtivessem tambem tu·
de· Janeiro, que .se podia .neste caso dlzer. do o mais, nllo tem lug&r; porque, se appq.
que para s&berem a franca ·Uma Tribuna e reeem el8eB di.tcursba, é poJIQ.ue os De]IU·
que nllo querem saber porque nllo ê frequen· tadoe, que os enunciam os dilo por cópia;
tada; mu a causal d~ des~equencla é nA.o 6 porque haja quem aqui os ve.nha co·
bem clara, ê pelo deserto de Sahar.o. que tem lher. E assim, resta s6 a questão proposta
de atraveBBar. Ora, dlzeT que ninguem lê. ~or V. Ex., que ê se devem ser tres ou um.
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Julgando-se n materla discutida,
propõz o Sr. P.resldente se a indl·
SESSÃO DE 6 DE MAIO DE 1829
cada Commisslo devia continuar a
ser composta de tres membros as·
PRESIDE~CIA DO SR. BISPO CA.PELLÃO.YÓR
'
sim se venceu; e conseguintemente
procedendo-se 1\ nomeação dellas, fo· ·
A.'s dez horas, achando-se presen·
ram eleitos os Srs. José Jg.naclo
tes 35 Srs. Senadores, abrlo.se a Ses-Borges, com 21 votos; Nicoláo Pe·
são; e, lida pelo Sr. 4• Secretario a
relra de Campos Vergueiro, cnin 18.
Acta da antecedente, foi approvada.
e Manoel de Almeida e Albuquerque,
Passou-se á. primeira parte da Or·
com 17.
dem do Dia, que era a questão adia.
da, na ·9easão da. ant~edente, que
Passou-se á nomeação .de Comm~!!l'
tinha ]lor objecto decidir a Commis·
são ad h.oc do Regimento Interno, e
ad hoc do Regimento Interno
são
Sr. Presidente ponde-rou que nchan·
do anno passado devia continuar, ou
do-se alterada a Oommlssão do anno
nomear-se
outra, e de quantos mem •.
·passado. respeito aos seus membros,
broa constaria.
·
por haverem entrado outros, ~ra. nePedio
a
palav.ra,
e sendo-lhe dada,
cessario decidir-se se devh continuar
disse
a do anno passado, ou nomea.r.se ou·
tra e de quantos membros deveria
O Sa. MABQUEZ DE INHAYBtJPE: - Está.
constar. Então tomando a palavra
visto
que o objecto de que se vai occupar
disse
esta Commlssão é determinado, e acabado
O Sn. OLI\'EIR.A: - A razão da alt~ração elle, acaba. a Commlssão; isto mesmo acon.
foi ·por haver entrado um Sr. Senador eru teceu já. quando a Camara ordenou que se
lugar do Sr. Barroso, que foi no-meado :Mi- fizesse este Regimento, por isso estou que
·pistro de Estado, outro em lugar do Sr. a Commissão agora deve ser aà Uoc.
Nós já temos Regimento; mas tem-se·
.carneiro de Campos, que foi para a Bahia,
lhe
feito
emendas, tem apparecido idéas no.
e outro em lugar
do .sr. Carvalho, que se
/
vas; ellas foram aqui distribuidas, e não sei
achava molesto.
que rumo levaram. Ora para acabarmos de
o SR. BoncES: -Os membros da com- uma vez com este negocio, e para termos uma
missão são o Sr. Carneiro de Campos, eu e
rregra certa nome.emos €6$ Commiflaão, e
. o Sr. Carvalho; foi depois em lugar dest•!s
seja de tres membros, a qual entregue-se a.
~ue entraram outros pelos motivos já. ditos.
este necessario trabalho, e acabe logo que
nos apresente um resultado, que c6rte as
Dando a hora ficou adiada esta
questões, que se sujeitam em falta de bom
materla e o Sr. Presidente deu para
Regimento. E' verdade que nada se tem per·
·Ordem do Dia seguinte:
dido com a demora, porque servia para co.
1.• A decislo deste negocio ad:ado; nhecel'mos as alterações que devlamoa fazer
2.• O Projecto de Lei regulando a ao Regimento, e a e~periencla agora marca·
l·lberdade de exprimir os pensamen- nos um melhor caminho; porém nomeie-se a
tos por palavras, ou por escr~ptos ; CommlssAo ad lwc, e de tres membros, por-.
3.• A Resolução autorfaando o Hos· que s6 assim teremos uma .regra lnvarlavel
pltal da Caridade, na cidade de Por· para os nouos trabalhos.
to Alegre, .para. adquirir e posEulr
Julgando-se discutida a materla,
bens de .raiz. atê o valor de ·;:,!tenta
'Pl'OIP~Z o :sr~ P~sldente: 1°, se a
contos de rêla.
CommlssiLo devia ser ad
mencionada
Levantou-se a Sessão ás duas ho·
ooc: venceu-se que sl·mi 2•, se deras da tarde.
veria compôr·se de trea membroa:
venceu-se que slm.
" ' .' I
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·Procedeu-se â nomeação destes, e
fora:m eleitos: os Srs. NicolAo Pe·
reira de Campos Ve.rgueiro, .com 18
votos; ·Marquez de Inhnmbupe, com
12, e José lgnaclo ·Borges, com 12.
Passou.se A segunda parte da Or·
dem do Dia, começando-se pela 1• e
·2• discussão do •Projecto de Lei que
regula a liberdade de exprimir os
pensamentos ·por escripto ou palavra.
TITULO I

Doi abuaos da liberdade tk e:cprimi-r oa p~
IGmentos por eacripto, pu palavra, e

sua1 penas
"Art. 1. 0 Todos têm di-reito de communicar os seus pensamentos por escripto, ou
pala,vra, e. f~el·o~ Imprimir, .eo circular á.
vontade, sem dependencia de ·censu;ra - . cDm
tanto que respondam .pelos abusos que com.·
metterem .no exerciclo desse direito."
Pedio a palavra, e sendo-lhe concedida, disse

orlamoa portanto prlnclplar logo pelo artigo 2•, o qual diz: (leu). Ni.o ae diga que
elle vem aqui como fundamento da Lei, porque já estA decidido que as Leis nio devem
conter as razões de motivos, e a6 aim a.
enunciada em ultima depuraçio. O direito
que cada um tem de communlea.r os seus
pensamentos é natural ao homem; a Conatitulçio não lhe dá. o que elle já. possula, ·mas
garante-o. Assegurar, porêm, que a commu.n·lcação dos pensamentos não serâ mala prohibida, estA feito já por um artigo muito
mala forte do que o desta ·Lei, isto ~. por um
•
a;:tigo da .Constituição. Logo é desnecessarlo
c primeiro, como disse. e devemos comeca.r
JH!lo segundo. Quando se queira porém que
de alguma: maneira. se .mencione esse direito
dt' exprimir os :pensamentos, então refunda-se o artigo 1° com o 2• e diga-se, que do
direito que tem cada um de commJJnicar os
seus pensamentos, abusa·se, primeiro por
isto, segundo por a.qulllo. E' bem verdade
que jâ temos feito algumas Leis, ·nas quaes
se têm inserido artigos constitucionaes, atê
com as mesmas palavras, v. .g. na Lei que
se fez do Conselho Supremo de Justiça;
mas isso é s6 quando ·é positivo ; aqui não
é preciso, porque não se trata de f-irmar o
direito, que cada um tem de exprimir os
seus pensamentos: o que a Constituição nos
manda fazer é s6 uma Lei a r.espeito dos
abusos, e não firma um direito que já. tinhamos.

0 Sn. MARQUEZ DE CABAVELLAS: -Não
trato da Lei em geral. primeiro porque .é .necessaria; segundo. porque é ·regula-mentar.
Tambem não fallarei agora do aeu merecimento; elle se .fiflá. mostraildo â proporçã~
que se fOr discutindo; mas exporel algu·mas
duvidas, que encontro logo no principio.
A primei.ra ê sobre a sua eplgraphe; e a
"T.ratando agora deste mesmo &rtlgo, jul1legu.nda é sobre os abusos, de palavras. A go que elle abrange mais do que quer a Coneplgraphe diz: (leu) ora vê-se que ella não stituiçll.o. Esta falia s6 nos abusos da lmtem a extensll.o que deveria ter, compara.n- p.rensa: diz que todos podem communicar oa
do·se com o Titulo; este trata tambem das seus pensamentos por palavras, pto.r E~BoCrl
gravuras - e isto nAo ê exprimir pensa- ptos, e publlcal·os pela Imprensa, com tanto
mento? •E' s6 por escriptos e palavras que· que hajam de responder pelos abusos que
estes se exprimem? Não; logo deve.se tant· . commetflerem no ex~rclcio deste direito, e
.bem pôr - gravuras. - A eplgraphe dev~- que o podem fazer sem dependencia de cen·
ria dizer """:" por gravuras, ou por outra qual- &u.ra; eis o que a Constituição garantio. Ora
quer maneira; -e portanto acho-lhe o de· o artigo da Lei diz assim (leu) : e qual 6
feito de não comprehender em resumo tudo ·esse direito de que falla a Constituição? E'
o que deve.ria conter.
sem duvida o de impriml.r sem censura; logo
Tambem. não vejo que 11eja P'feclj.o o aquelle que abusa da palavra, não pertence
art. 1° porque .fA, temos o artigo da Consti· A disposi~tlo Legislativa sobre o abuso da lttulctlo, nem n6a fazemos esta Lei para que berdade de Impr.enaa, e slm ao Codigo Cricada cldadtlo posaa lmpr~mir, e aim para !e minal. Quando muito a disposição podia ezcoarctare.m os abusos dos impressos. :Deve· tender-se â gravura. porque tem multa ana-
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logi?. com a Imprensa. As pnlavraa não cor- são: ta1·emos então as nossas observações e
rem com a mesma velocidade dos impressos, emendas com madureza, e co.m exame miouentre, portanto, o seu abuso no Codigo Pe- . cioso; posto que isto não esteja no· -RegiDal, e nãoo nesta Lei, que s6 deve tratar do mento, todavia tem.se por multas vezes pradireito de i·mprimlr sem censura.. .Sou por ticado, e tanto basta. Queria portanto que
iuo de opinião que a epi.graphe é defeituosa V. Ex. propuzesse, se a •Lel está .nas clrcum·
e a Lei abrange mais do que deveria.
stancias de entrar em segunda dlacussão,
O SB. M.\RQUF.Z DE INHAliBUPE: - Eu, Sr. para se não confundir a primeira com a sePresidente, não pr.eten.do faze.r discu.rso ai- gunda, contundindo-se tambem a mater!a.
•
gum para apoiar a liberdade da Imprensa;
0 SR. ALMEIDA. E A.LBUQUEBQUE: - Res·
esta :mate-ria tem sido tão magistralmente ponderei primeiramente á proposição do notratada pelos sabios que seria ocioso acarre- bre Senador que acabou de tallar, sobre a
tarem-se novas .razões, ou pró, ou contra. 1• e 2• discussão desta Lei. Sou de opinião
Estou bem persuadido que a Lei é boa, e IJUP. que a primeira discussão é multo ociosa, e
é necessruria. porque identif.ica-s-e com o Go- é um dos defeitos que tem o nosso Regi.
verno Monarchico Constitucional .Representa- mento, porque esta Lei é regu~amentar, e já.
tivo, que felfzmente nos rege; e em tnes Yem da Crumara dos Srs. Deputados, onde
circumstancias sõ nos resta tratar della, foi feita. lla.s põde dizer-se que ella não 11
)Iorque ninguem a p6d·e recusar. Se todos capaz? E como conheceremos isso, senão
têm a lib!>rdade de exprimir os seus pensa- discutindo-o, depois de te.T ido a uma Commentos, torna-se necessaria a Lei que deve missilo? Eu, por mim, declaro que nada dou
coarcta.r os abusos de tnl liberdade; sendo por pareceres de Commissões. Parece-me que
isto assim, vamos tratar desta Lei. Resta só tenho respondido á duvida sobre a 1• e 2•
ver se ella está no caso de entrar em dis- discussão.
cussão. e se satisfaz o fim a que se propõe.
Responderei agora a outro illustre s~
O illustre Senador que acabou de tal- .nador, que fallou sobre a epigraphe. Declaro
lar comt>çou a analysar esta Lei; e eu vejo que não vejo aqui a epigraphe da Lei: no 1°
que commettemos uma. anomnlla, entrando artigo trata-se do abuso, ·e no segundo dos
já na primeira e segunda discussão, s6 por. casos em que se abusa. (Leu). Ora emquanto
que é Lei remettida da Camara dos Srs. no pri·meiro artigo diz o ·nobre Senador ...
Deputados. Para se conhecer se uma Lei de- .(já me não lembro o que disse) si·m, disse
ve ser ou não admittida., submette-se á prt. que era ..desnecessario: eu não vejo inconvemeira discussão, e é esta que devemos ngora niente algum em repetir-se aqui o mesmo
encetar, porque. põde muitas vezes acontecer que diz a Constituição, e quando nõs jã o
que a 1materia seja. optJ.ma, e comtudo seja temos feito em outras Leis. Quanto, porém,
neaessario reflundilo-a. iVe!iamos, }JO·iJ5; if.P.Y a a .reflexão de que só deve mencionar o abuso
ma.teria deve ser admlttida, e se estA. na. or- da Impre.nsa, e não o da palavra, digo que
dem em que deve ser escripta; conhecida. .não sei que Imprensa seja outra cousa mais
a.!!l!!im a. bondad·e de Lei, (ainda que se jul- do que um Instrumento de multiplicar a pague com alguns defeitos) passemos então A. lavra; julgo, poi' que ·este ar~o está.
segunda dlseussão, na. qual podem ser ad· muito bem concebido, e assim cuido ter resmlttidas outras observações, que por agora p':lndldo ao nobre Senador.
•
0 ..SR. 'MARQUEZ DE CARAVELLAS: - Prin11eriam extemporaneas. ·Estamos verdadeira~
mente em pri·meira discussão; tratamos do cipiarei pela increpação que me fez o lllus·
todo da Lei, e nlo das suas partes, e é para tre Senador que disse, que eu havia tratadQ
isso que o Sr. Secretario teve o trabalho de da. Lei em geral; que por hora· nlo vinha a
a ler até o fim. Para que, pois, occuparmo- ll'roposlto uma tal discussão•. por.que devia
DOA de outra cousa que nlio seja esta? Sem restringir-me a artigo por artigo. A isto diresponder portanto aos argumentos do lllus- rei eu tenho autoridade para tratar de toda
tre Senador, porque são i!Xtemporaneos, visto a Lei, até mesmo porque V. Ex. assim a.
que agora s6 cumpre dizer se a Lei é boa, propOz. NAo disse que tratava da aua. utiH·
1100 de opinlAo que passe A. segunda. discus. dade, porque era uma Lel regulamentwr. Tra.
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te! tim da materia sujeita á dlBCussão:
qual? A eptgraphe da Lel.

0 Sa. CABSEIRO DE CAMPOS: - Eu -nada
di·rel, Sr. Presidente, da utilidade da Lei,
Diz o 111ustre Senador que a eplgraph·~ porque me conformo com o lllustre Sena·
não ê de toda a Lel: eu tal não qutz dizer, dor que tJDe precedeu. E' uma Lel regulae ae o diue, foi engano. DiBSe al·m que de._ mentar, forcoso é que nos occupemos della.
baixo desta mesma eplgraphe deviam vlr as Fallaret sobre outras reflexões de um Ulua·
gravuras, que· não são palavras: e que fez tre Senador, que qulz que a Lei tratasse -•6·
a epigraphe? Tratou das palavras Impressas mente dos abusos da .Imprensa, e digo que,
e não fallou das gravuras, porque Ulllla cousa dl.t!crepo da sua opinião, a. vista do artfgl)
é o meu pensamento exprimido pela lm· Constitucional. Diz este: (leu) todos podem
prensa, outra cousa ê por palavra, e outra conimunica.r os seus pensamentos por pala.
gravura ou ~or desenho; portanto não vras, escriptos, e publicai-os pela J.mprensa
eomprehendo a eplgraphe tudo o que vem sem dependencia de censura:..;_ e logo ségue·
na Lel, nem eu disse que ella era de toda se dizendo: - comtanto que hajam de respondeT" pelos abusos que commetterem no
a Lel.
exerclcio deste direito, nos casos, e pela f6r·
Na segunda parte dfase o lllustre Sena.
ma que a Lei determinar.
dor · que -não via n necessidade de auppri·
Este final mostra a necessidade üa Lt!l
mir·se o art. 1°. E' verdade que ella nilo ~ cem todos os objectos, que ella contêm, e
absoluta; mas o artigo como está, faz a. Lei
sobre isto nada se põde contestar.
· defeituosa, porque o princi!Pio estabelecido,
O nobre Senador diz que este direito ê
que a Lei não deve cGmprehender mais dJ
sõ o de imprimir e publicar sem censura pr&
que aqulllo, que é preciso; ora se esta deve
via: e eu á vista da lettra da Constituição
tratar dos abusos da liberdade da Imprensa
digo que este direito, de que faz menção o
segue.se que ·não deve mencionar esse di·
a:rhgo, é em geral o de c<>mmunicar os seus
:reito, que cada um tem, e que a Constituição pensamentos (leu o artigo,). Ora l.t!to não
garante, mas sim cohibir os abusos impon·
ê relativo á publica~ão sem censura prévia,
do·se-lhes penas.
e alguma cousa mais: é relativo a este comNão posso tambem concorda.r com o il· plexo tudo o que se escreve no principio
lustre Senador, quando diz que o artigo tra- do artigo Constitucional. e o cidadão a6 p6·
tando do abuso da liberdade da Imprenaa, de ser privado deste direito no caso de abutrata por isso mesmo do abuso das palavras. sar delle; logo pa.rece que comprehendeu a
A Conatltulclo diz: p6de cada um publlcar Lei, não só os abusos da l!mprensa, mas tampela Imprensa. sem censura prévia: logo bem os abusos que se fazem por eacrlptoa
qual ~ o direito que aqui se garante? EstA não impressos, e atê por palavra.
cla.ro que ê o publicar sem ena censura, que
Eu, á vista da Lei, combinando este T~
opprfmia a lfberda.de de communlcar os pen· tulo to com o 2°, é que seria de parecer que
t!Bmentos, lfberdade .com que todo o cidadllo se accrescentasse aqui mais algu.ma cousa, ..c
entra para a sociedade, e que a noBBa Con· se dissesse assim: - Todos têm direito de
stltuiclo assegura. Ora não ha. ~verno Con- communicar quaesquer O!Jllnlões e pensamenstitucional s·em liberdade de l1m:Prenaa, sem tos po.r palavras, escrlptos ou Impressos, sem
. jurados · e aem reapo111abllldade de Mlnis· dependencia de censu;ra- e o que com Isto
troa: por laao tor.no a dizer, que nllo ê pre· levo em vista ê que eu não s6 devo r~pon
ciso ease art. to, e nem o ·mustre Senado!' der pelos abu!!Oa doa meus proprloa penaa·
cc.m aa ref·lexõea que fez . combateu as ml- mentos, publicando-os, mas atê pelos pensanhu objecgõel., Nõa nllo temoa aqui abuaoa mentos alheios, quando oa faço .meus, e tll
de palavras'. porque entAo, noutra claaae Pf!r· publico; porque, aupponhamoa por . exemplo
tencem ao Codl.go Criminal; neatat Leia s6 que em alguma Provincla. se publique um
11A.o coarctados os abuaoi da Uberdp.det de penaamento, ou oplniAo desorganlsa.dora: ae
t.mprtmlr. E' livre, a cada cldadlo uaar de eu a tlr.er publicar .t,ambem aqui na COrte,
11eua dlreltoa, e a.qul o que se marca. ê qu~ nAo BerA lato um abuso? De certo que aim;
nlnguem abuae desses dlreltoa.
maa se a Lel nb tocar nesta especte, e fôt'
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-omissa, nesse caso pelos prlnclpios Consti· não trata s6 dos abusos, mas tambem das
tuclonaaa d~ qua - po!lemos ta~:r lt.udo garantias deste direito. Decidido lsto consiaqulllo que a Lei não prr.hibe- dlr.se~ha: · derarei a questão deste modo: esta Lei é o
a Lei não prohfbe que eu publique os pensa· desenvolvl·mento de um artigo Constitucio.
mentos alheios, logo não sou responsavel; e nal, e neste caso ê ·melhor transcrevei-o tal
no emtanto co.mmetter·se-ha, á so.mbra deita qual está. na Constituição, porqu,e toda a
omiPão, o mais amplo abuso. E' quanto me vez que se quer exprimir a mesmà. cousa por
lembra dize-r por agora; não mando emenda ou,tras palavras, dá-se occaslão a diversa in4 Mesa porque ilefxo isto á. consideração da terpretação; p()r isto ê melhor que semprP.
que se queira, dizer a mesma cousa, que
Camara.
O Sn. GoYIDE: - Eu julgo que não se está na Constituição, ella se diga com as
devem jámais admittfr nesta Lei os abusos mesmas palavras da Constituição .
Quanto á questão, se deve tratar s6 do
. de palavras, e a razão é clara. N6s nos exabuso
da imprensa, ou sobre o das palavras,
primimos por differentes .modos; exprimireparo
que a Constituição a tem decldldc,
mos os nossos pensamentos .Por palavras, por
.slgnaes escriptos, e mesmo s6 representados porque diz - exprimir · os pensamentos por
por gestos ou figuras; uns .são positivos, ou- palavras ou por escriptos - o que qualquer
tros são fugitivos. As lettras, a gravura, os põde fazer, comtanto que responda pelos
desenhos, têm comslgo o corpo de delicto; abusos. Mas ouvi tambem dizer-se que os de.
as palavras não : porque extinguem-se po ·• Ilctos das palavras pertencem ao Codigo Crtque o seu ser não é duradouro, e é mister m~nal, e que mais ·é isso do que uma p8JJ'te
que hajam provas; ao Jury remettem-se s6 desse Codigo Criminal? As nossas circumsescriptos, e a prova testemunhal tem muitas tancias urgem para que façamos já esta Le;;
consequencias. Portanto a ref.lexão do nius- ella é verdadeiramente uma parte do nosso
tre .Senador o Sr. Marquez de Ca.ravellas 6 Codigo. Na Inglwterra esta .pa.rte não é sebastantemente forte; mas eu diria em con- parada; lá os mesmos Jurados servem para
sequencla do que ponderei - por abuso de todos os processos; ainda não temos esta.
escripta e gravura - e não de palavra ~ fôrma, e esse Codigo, segundo as luzes do
acenos, porque não são objectos existentes. tempo, apropriado á nossa Constituição; e
dependem de provas por testemunhas, que por isso mesmo que ainda o não temos,
deponham, o que não aconteee com o escrl- como recommenda a Constituição, é que n6s
pto ou gravura. Sou de opinião que nos 11- fazemos esta Lei particular, e nem se diga.
que ella não faz parte do Codigo Criminal.
mi~emos aos escriptos e gravuras.
O SR. VERGUEmo: - Nada direi sobre a Se ha motivo de conveniencia, então tra.te·s~
admissão desta Lei; farei sim algumas .bre- jã em separado, mas ninguem p6de duvidar
que esta Lei desenvolve o artigo da Conltl•
ves reflexões.
O Titulo 1• trata dos abusos da liberda- tulção, e assim não podemos deixar de darde da Imprensa, e eu quel'ia que se reser- lhe esta generalidade. Digo que a devemos
vasse a questão da epigrapbe para o fim ·la fazer .mais geral, ·porque &e n6s tratamos de
Lei, porque 116 então é que ella se examinara. um direito, devemos tratar do outro, que ê
fazer guardar o direito do escriptor, diz um
bem.
1.0 O artigo estA já f6ra da eplgraphe, e outr.o artigo a f6rma por que elle deve e~er·
com efeito ê tão opposto aos demais que Be clta.r este direito, e eu nllo acho que esteja
seguem, que a conservar-se esta divisão por aqui bem collocado, porque deve-se declarar
artigos devia este fazer um Titulo separado, o di:re.fto que tem o escrlp.tor sobre o seu
porque trata do modo de publicar. Quanto li escrlpto. Era .neceBSario dar-lhe um prlvlle·
questão de se admittlr a doutrina deste ar· glo, e fazer sua obra. !Não sei que tempo se
tigo, direi o que me parece. Bom serâ ad. costuma. dar, s6 sel que em certos ca&os se
mlttlr-se, mas nlo tal qual· elle estã. ant~s concedia o privilegio por quatorze annos,
eleve ser substltuldo pelo artigo da Constl· v. g. se o llv.ro continha alguma cousa nova.
tulçAo, tal qual, porque e11ta Lei rtem por porque se eLle escreve cousu j4 anteriorobjecto t1esrhlvohrrA' & 10on11tlt.1-IC:II~, e e&ta mente eacrlJ,t.a.s, entlo não faz mala do que
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a.ta~ a propriedade de outrem. Proponho, para então, se
ConstltulcAo manda fazer
por lato: 1°, que se suspenda a discuulo da uma. Lel que comprehenda toda eaa. ·mate·
eplgraphe; 2°, que se declare o direito do ria? E nio aabemoa n6a que eate Juizo de
eacriptor; ao, que a materia do Titulo 2° Jurados 6 o melhor que a Conatltuiçlo o tem.
passe· para. .este lugar, para o que me pa.r1!ce escolhido por excellencla, como o mala apro.mais conven.iente que vá tudo isto para uma pr~ado á natureza daa DOII&I novas inatitui··
CommiasAo ,afim de nos expOr o negocio com cões? O Codigo Criminal ha de levar tempomala cla-reza.
em discutir-se; &e, ficarem &em esta Legla0 Sa. CARNEIRO DE C.ua>os: -o nobre lacAo os accuaadoa aujeltar-se-hAo a penas·
Senador prevenlo·me em algumas reflexõe.;, arbitrarias, sendo julgados pela OrdenacAo,.
que tinha de fazer a respeito do que disse ou por outras Leis pos.teriOII"eS, cop1o as da
o Sr. Gomide. Eu sustento ainda que faze· Policia, da inconfidencla: Quanto á organl•.
mos assim a ·Lei, porque a Constltulclo o aaçlo do Juizo, os mesmos réos ficarão com
manda. Ella fallou nos tres modos, por que menos garantias, porque nlo slo julgados em•
1e podem exprimir os pensamentos, isto é, uma lnstancla tio protectora da lnnocencia,
pGr palavras e escrlptoa ou manuscrlptos; e qual ê a que a Constltulclo tem proclamado,
diz depois, e publicai-os pela Imprensa, sem Isto é, a dos Jurados? ~or outra parte, como·
dependencla. de censu:ra. Logo, qual . é este a pena é arbltrall'la, tambem o publico e oa
direito? Será. s6 o de publicar pela Imprensa particulares nAo terão a devida s81tisfaoão,
e ·gravura? Não, ·pOli' certo. Ora se não se Não v~jo, portanto .razão para se excluir Isto·
fallasse de_ todos os abusos, de que ê susce· desta Lei; quando a ConatltuloA.o diz:- por
ptfvel um tal direito complexo, das pala· palavras, escrlptos, e por Impressos - nio·
vras, manuscriptos, e Impressos, segue-se q•e ha motivo razoavel para omlttlrmoa os matlcarla manca a Lei; além de que, como nuscrlptos e Palav.raa, e, deixamos Isso nos:
muiflo bem disae o fllustr!e Senador, âqui cabos da Legislação antiga. Parece-me quenão s6 se trata dos abusos, mas a.té da des· tenho mostrado que não ha razão alguma:
envolução do direito e garantias.
para deixarmos Isto sem ser comprebendldo·
Applaudlo·ae uma objecção que aqui se aqui; antes eu diria que a ·Lei não devia
fez e maravflho-me dlsao. Avançou-se que as . comprehender então gravuras, porque ba um·
palavras passam, e que as gravuras e escri- principio .de Legfalaolo Cri·mlnal que diZ'
ptos pernianecem, concluindo-se dlato que a6 que não ®ve. haver lnterpretaoi.o extenaiva
os eaorlptos lmpresaoa e as gravuras, porque · da lettra da Lei : ora a gravura é Impressa!·
têm comslgo o corpo de delicto, se devem Quando dizemos imprensa, entendemos certa.
conter na Lei. !Mas, pergunto- eu: e nlo tf. machina para 'fazer reproduzir os escrlptoa
mos n6s mui•toa delictoa que do de facto . com brevidade; maa as palavras lnfallfvel··
transcendentes? Pois se alguem diaer uma . mente se devem entende.-, po-rque a Conatf.
g·rave lnju.ria &O'· Imperador, ou & .AJaemblêa · tuloão falia eQreeaamente nellas. O corpo
Geral Legislativa,· e· fOr Isso na preaenca de de delfcto sempre ha'ftel"A. porque, ~~ nA.o·
multa gente, ficar& etaa Injuria impune por houver, então nlo p6de haver crime a julfalta. de corpo de· delfcto-? Para factos trana· gar,. nem processo a organfaar, pois que lhe
cendentea todoa n6a sabemoa que ha corpo •falta a base e principal fundamento. Dlaae·
de delfcto indirecto; e quando estes e outros : um Ulustre Senador que as palavru são
semelhantes factos te apreaentarem aos Ju. tranacendentetl: muito embora, mas se nA.o
rad011, hão de Ir ellea com o aeu compete~~:te se fixar a 1Leglslac1o a respeito dellas, tantocorpo de delfcto. Se nlo houver quem tenha peor; porque en.tl.o poderA qualquer cldadlo
ouvido, 'entl_o faltando a. base do juizo, nlo aer perseguido por cau1a dellu. e aoffrer u·
temos procet1so e da gravura se deupparece· penaa arbltrariu, a que estavam $jeltol·
rem e nlo se puderem achar para te apre. atê agora; por laao nlo l!e Pôde delur de·
1entarem.
ndmlttf·r na •Lei esta materiL Eu, J'ulz aou,.
'l'ambem nAo concordo em que ae deixe . mu nlo tenho arrogancia de dizer que o,
eata eapecie · para ·o Codlgo, porque ea1a virA PQVO confia mal1 na o.ntlga Lei, ·acerca dos
tarde. E pM'a que havemo1 de il'esenar S.to : abuaos du' paJavrasi e noi ·Juizes perma~
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.nentes, que até agora os julgavam, do que ao abusante uma responsab!Udade. Por ou·
na nova Legislação, e no Jury que se esta· t.ra parte a lytographia, que ê uma gravura
·belecer, como manda a. Conatituicão. Eu es- com certas modificações, dá. hoje uma expe.
tou vendo que injul'las, al14s multo graves, dição pouco menos rapida do que a tm.
aio punidas com penas bem pequenas; e pe- prensa: e p6de mesmo dizer-se que a lytbo.
quenas injurias co.m penas gravlss1mas, por- graphla é mais rapida do que o stereotypo,
que pende isto do arbitrlo dos Juizes. Aqui que 'todos .classificam na impl"fttea; pelo
teremos sempre doze homens, que decidam menos ê este mais dispendioso· do que aquel.
desta materia.; tudo o que fizermos, tóra la. Concluo daqui que nlo variando a Jm.
4isto será tóra da let.tra da Constltuicão.
prensa da estamparia senão na differente
Occorre-me c111tra idéa, que me parece machina, que se emprega na tirada das có·
poder admittlr-se, e é relativa a este para.- pias, um e outro meio de commu·nicar os
gra.pho que diz - o editor, etc. (leu) : neste pensamentos deve envolver criminalidade,
caso vá o pa.ragrapho como diz o Sr. Ver· quando houver o abuso, que a. Lei classificou
gueiro, transcrevendo-se exact&mente, como em tal: e que atê será. util fallar.se na Lei
elle se acha na. Constltuicão, porque a Lei em escriptos publicados por Imprensa, estamtambem tratará depois dos que devem res· paria, ou qualquer modo; para livrar o equi·
ponder quando fazem circular os pensamen. vo.co a.os Jurados, que se houvessem de cln.
tos e opiniões alheias, que são perigosas lm· gir li.tteralmente á. palavra. .imprensa, tomamediatamente á. tranqulllldade publica, e 11e da no sentido restrlcto.
encaminham a destruir esta. tórma de Go·Além de que a estamparia é susceptlvel
de um abuso, que lhe é particular fóra. do
Yerno.
O ,SR. S.A.TUBNINo: - •Entre os meios que que tem de commum com a fJIDprensa: quem
te t6m inventado de perpetuar os pensamen· duvida, Sr. Presiden•te, que a estamparia
toa, entra tambem a gravura, de que acabou fornece o melo de espalhar· pintuTas inde·
de fallar.se, e que se tem distinguido da im· centes, .que corrompem a moral publica.
,prensa, prett>ndendo-se que della se· ·não poss!l. (principalmente na. mocidade pow:o acaute.
abusar. A gravura s6 differe da imprensa lado-) e que pela i'ulga.risação de taes estam.Pelas machinas que se empr:egam numa e pas se excitam paixões, de que podem resul·
noutra des.tas artes; ambas são inventos para. tar grandes males ã sociedade! Quem duvl.
multiplicar as cópias com rapidez; e se jul- da que pela estamparia se póde fazer, e de
gam-se criminosos os escriJI.tos não impres. facto se tem feito uso · da poderosa arma do
los. quando contêm ma.terias subversivas, e rldlculo para abalter, desacreditalr e ainda
mais criminosos quando são publicados pela. transtornar os a.etos do Governo, de que
Imprensa, pois que .com facilidade se e!pa- multas vezes póde depender a segurança do
lham; porque não serão tambem crlminoaos Estado! Tudo isto, Sr. Presidente, do diffeos eseriptos copiados por meio de esta-mpa. ren.tes modos de emittlr pensamentos, o que
·ria, que alêm de levarem comsig() a crimina· sendo um direito, que a Conatltulcão dA, quer
lldade attrlbuida ·ao manuscripto, têm rle comtudo a Constituição que sejam acautela·
mais a faclUdade de se divulgarem, por sP. dos os abusos deste direito por uma Lel re•
.Poder Urar multo maior numero de cópias gulamentar. Torno, pois, a dizer, que se deem um dado tempo, do que pela penna, que ciare o abuso da liberdade de emlttir pene&·
a mão guia? E' verdade que a estamparia é mentos pela imprensa e estamparia, porque
muito .menos rapida do que a lmpressAo por deStte segundo modo podem ser maiores ~
·typos moveis, e conseguintemente nlo serão males provenientes do mesmo abuso.
O Sa. Boaolts: - Duas questõea se têm
tão perniciosos os seus abusos, por se ·não
edmmunlcarem as d.outtlnu eml\ti_. itlo sul!iCltado hoje: primeira, se esta Lei deve
•elozmente, e a tantos indlvlduos; mas nem só comprehender os crimes por abusos de
por Isso deixa o esc.rip.to estam,pado de ser pensamentos pu.bllcadoe pela Imprensa, con.
pernicioso por ·abusos, e multo mais pernl- juntamente com os das palawu; segund"'
eloao do .que o manusorlpto, que a Constl. ae deve ser admlttldo o 1• ar.tlgo, que alguns
-tut~A.o declara eusceptlvel dellel, .e importa . Senhores Julgam ocioso.
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Quan.to á primei·ra. questão, que me pa.
rece ser e.sptnhosa, diz um nobre Senador
que a Lei deve não só comprehender os abu·
sos da. llllprensa, mas tambem os das pala.
v.ras, e ar.gumenta. com o artigo da Consti.
tuição. Eu sou de O:Pinião contraria. Nós te·
mos penas no Codigo contra aquelles que por
palavras communicam pen.sall.\entos injurio.
sos; só não tínhamos a liberdade de impri·
mir os nossos pensu.mentos, sem censura
prévia, e foi isto o que se nos permittio. Parece que a Constituição não se devia occupar
senão deste di•reito novo, de que não gozav:t.
mos antigamente; olhando mesmo pa-ra a
lettra. do artigo conheço que outra não é a
sua mente. (Leu o artigo da Constituição).
Eis o di-reito que ellu. nos deu e. que ainda
não .tinbamos; delle se occupa, e não de outra cousa. Vejamos bem qual é este direito;
percebe-se claramente que é o de imprimir
sem censura prévia. Ora se esta proposição
ca:mprehendesse os dous casos, outra: ·fôra a
sua expressão·; logo ella só franqueia o im.
primir sem censura prévia, porque até diz nos casos que a Lei determinar. - Sou portanto de parecer que nesta Lei nem se comprehendam as injurias por palavras, nem
mesmo por gravura ou pintura. Ao Codigo
Criminal pertencem as pro·videncias a tai
respeito.
Qua·nto âs caricaturas ou desenhos infa.
matorios. reserve-se isso para outra Lei; não
misturemos nestas cousas que lhe são eetra·
nhas. porque não vêm no. artigo da Consti.
tuição. Disse um Ulustre Senador que ha
motivo de conveniencia para se não deixar
isto ao arbitrio dos Juizes; e eu digo que é
mais uma razão para fazermcs a nova Lei
contra taes injurias; acaso somos nõs inhlbidos de n fazer? Julgo, pois, que esta Lei
deve occupar-se unicamente da liberdade da
Imprensa:; e, quando se trata.r de g.ra;vura
proporei n. suppressão; porque estou persua..
dldo. que a· Constituição em seu .genuino
sentido s6 trata dos impressos sem censura
prévia, e nada mnls ..
Fallarel agora sobre o c~·nservar - ou
suppdmlr-se- o outro artigo, e digo que é
minha. oplnUio que clle· deve ser suppr.l.mlc!o
a.té pa.ra se não .repetir na Lei, com a sub·
stltulçllo que se lhe quer fazer, aqulllo que
esM dito iâ na. Cons.tltuição, o qu7 fOra moi.

trar á Naçilo que é mister fazer Lei para:.
conf,irmar o que a Cons.tltulção nos outorr
gou. Se ella nos franqueou este di·relto, para.
que repe.tll·o, na •Lei? Dizem que não f~l
mal; e eu digo que não faz bem, antes pre.
judl·ca. · o imperio deste direito. Assim, taco
emenda para que se sup,prima na epigraphe
o seguinte - ou por palav-ras; e, quanto lt
outra parte- que se supprlma todo o lo ~ ..
tigo da Lei.
Mandou p()rtanto esta
EMENDA

I

"Supprima-se na eplgraphe do Titulo 1..
a expressão - ou por palavra- e supprL
ma-se o art. lo, por ocicso. - J. I. Bo1'ges."
Foi apoiada;
cussão, disse

entrando

em

dis-·

O SR. ALliEIDA E _.o\tm::QuERQUE: - Eu
convirei, Sr. Presidente, de muito boa von.
tade na emenda, que lembra o Sr. Carneiro
de Campos; parece melhOr que se diga- de
communicar qualquer pensamento- do que·
outra alguma phrase; porque é de razão·
que se cohibam os abusos nb s6 proprios,
como ta-mbem os alheios, que se tornam da
pessoa que os põe em acção; e porque vemos
que aqui tambem entra o editor. Não posso,
porém, de maneira alguma con·cordar com o
mais; nem sei como se pretende dar uma
lillterpretação . tão contraTia â lettra e no·
sentido genuino da Constituição. Elia. nlo
trata. aqui sómente da palavra escrlpta., trat.a.
tambem do pensamento; e quando se falia.
de escrlptos, é como do Instrumento de que
usamos. A Constituição não podia daT.nos o
direito de pensar, elle s6 vem de Deus; ella.
não fez mais do que acautelar o máo uso
que delle poderiamos fazer, porque tanto po-'
demos fazer uso das nossas faculdades Intel.
lectuaes, como das forças phys.icas. Diz um
nobre Senador que a Constituição só qulz;
alllvlar esse· uso da. censura prévia; eu nlo
sei se ella. qulz semelhante cousa, porque nilo
vejo aqui Isso. A 'Censura.. prévia ·era um&.
praA:Ica, que j!\ estava esquecida; era uma
mera revisão, isto é, servia para fazer dependente do Juizo de tres homens. aquillO.
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quL• se esci·evia; e não temos nós multas Concordo· em que .passaram muitos escriptos
. obras classlcas, que correm por multas mãos, que não abonam a vigHancia dos revisores;
e que talvez não corressem, se passassem e se não vejam algumas obras impressas em
por essa censura? Sem Irmos muito longt•, seculos passados; leia-se o que Jaclntho FreL
não temos nós canones, que talvez foRsem ·re põe na boca do Hidalcão requisitando a
recusados, se censores minuciosos os examl- pessoa de Me ale- que elle não dava a razão
nassem? Não vemos ainda que o que está. que teve para tomar a corõa, porque, se os
escripto nos Co.digos sagrados serve de .trans. Prlncipes houvessem de dar a razão do seu
crever-se, e citar-se em outras obras? ·E jâ direito, não haveria dlf.ferença entre os Reis
· alguem disse que o que é sagrado não põd.~ ·e os plebeus; que em materia de reinar não
inBferlr.se em outros 1livros, para se dizer havia di·fferença de causa á causa, mas. de
agora que se não deve transcrever nesta pessoa â pessoa; quanto mais que a natu.
Lei o artigo da Constituição? Tambem não reza sõ aos Leões dera com o nascimento a
posso convir em outra razão, que se allegou corôa, e aos homens deixara que a ganhas.
para se excluir o ter.mo - palavras - di- sem.- Isto i.mprimio.se, e nem se pôde to.
zendo-se que os escriptos se perpetuam, cou. davia dizer que não havia naquelle tempo
sas ha que communiiCadas por palavras .con- censura prévia. O direito que a Constituição
servam.se mais do que por escripto; a tra- nos -concedeu, é o de imprimir sem aquella
dição passa de geração .em geração, e assim censura; esta Lei sõ deve coarctar os abuas palav.ras duram, e não morrem, como sos, -que deste direito se podem seguir; lo_
muitos escriptos. Concluo declarando que as go não se deve admittir nella o que é estra.
razões allegadas não me fazem ,peso para nho .do seu verdadeiro objecto.
.
Disse tambem o nobre .Senador que as
votar pela suppressão do artigo.
O SR. BoRGES: -O nobre Senador que 1 palavras estão no mesmo caso dos escri.
acabou de fallar parece, se-gundo entendo, : ptos e impressos, porque são duradouras e
que .tacitame~te me. increpou. s~ppondo que passam de uma a outra geração. Como se
quer1a que f1casse lmpune 0 erJme de inju•. sõ consta de sons fugitivos? Para mim ~
ria por palavra ou gravura. Se tal é O· seu de certo uma cousa nova, que as palavras
pensamento, enganou.se. Eu quero que se sejam tanto e mais lembradas do que os
punam .taes crimes, mas por outra Lei; cscriptos e impressos, e isso s6 porque te.
quero que esta providencia entre no Codigo
mos algumas tradições que sabe Deus C()mo
Penal, e tal é a. minha opinião. Quanto ás
foram em sua origem, e que em boa eritica
injurias por palavras, o nosso Codigo lhes
fraquissima autoridade merecem. Confesso
marca. penas quando trata de injurias verque eu mesmo, de quanto a11ui se diz bem
baes; nem aqui é o lugar propri{) desta ma.
pouco conservo na memoria pelas mesmas
teria differente da que a Constituição nos
palavras, levantada a Sessão, e por esta ex.
manda tratar agora.
periencia mui·to mais me firmo na opinião·
Não sei se no Codigo se acham penas
de que sõ o que se escreve e Imprime perpara as injurias ou por gravura, pois não
me compete ter um :Pleno cCiohecimento siste, dura e se divulga. E porque não ê
delle; se não se acham alli, faça_se uma Lei então escusado aprender a ler, se podemos
que as reprima; mas não se o.dmitta uma tal saber as cousas ouvindo, o que é muito
providencia nesta. porque é s6 repressiva mais com modo?
dos 111buacs da Imprensa, ou de um direito
·Persisto portanto na opinião que emlttl.
O SR. MARQUEZ DE CARAVELLAS: - Con_
novo, que não exerciamos. Disse o· nobre Senador que n6s já. tlnhamos eue direito, por- cardarei com a. .lembrança do Sr. Vergueirll,
que ninguem fazia jã caso da. censura pré. emquanto que se reserve a epigraphe, para
via· assim é mas existia a Lei da revisão. se discutir depois do Titulo, e isso prova
Dis~e que, ~uitos escriptc.g passanm, que , qu.e . o illustre Senador achou peso nas ml.
·talvez se fossem revistos não passassem: e nhas reflexões, pois que a .maneira, por que
0 que é que deve concluir disso senão que estA., é summarin.mente defeituosa; não com..
· "e
la da parte· dos censores? prehende o que está no Titulo, e trata de

I

56

Sessilo de 6 de Maio

causaa estranhaa a eata Let. Maa insistirei tou.se com os S. Padres, que c!ttam nos seua
no que diste a respeito do mala.
e~erlptoa textoa d& Sagrada Elorlptura; e
·Diz..se que o artigo da Conetltuic&o tra. para que o fazem, pergunto eu? Será para
ta do direito, que cada um .tem de emlttlr que apparecam &6 com o artigo, ou para
os seus pensamentos, lou pol' :palavraA ou desenvolvimento da. sua. doutrina? Accrea.
por escrlptos, e por consequencfa oê ·franco cantou que a pal&v·ra dura, e passa de gea todos este direito, quando diz- com tanto racão em geracAo, e que 1810 vemos em tra.
que fique respo-nsa.vel pelo abuso que fller. dicõetJ rell.glosas. O llluatre Senador parece
Noto, porém, que este artigo tem duas par- dar dema&,l:ado credito t !fndlcl.o.-· cluando
tes: a primeira era já conhecida na Nação todos sabem que ella .não é tão exacta, comQ
Portugueza, de que nos separamos; alll não 10 testemunho do que se acha escrlpto. Não
era prohlbido lm'Prlmir.ae; prohibl.a.se sim, ji!C JIÓde negar que muf.tos i!SCriptoa foram
por tyrannia, no Brazil, não se coD&entindo lconsum-ldos pel:o !tempo, alli'S .obrasA mul•to
prêlos, e uma vez que oa escriptos foBSem boas, que fortuna fôra. se boje exlstlsaem;
submettidos á censura, publlcavam.se em le todavia não ê tal a palavra, que além da
Portugal. Agora a Constituição trata :de· dous !fraca lembrança da sua antiga e:dstencia,
casos, que são, o direito de imprimir e o ~s conserve, p888ando.as de geração em ge.
de publicar; e como se diz que ·é um di. Jração, e reproduzlndo.as de bOiea · em boca
reito novo? Os Governos timoratos queriam ~em toda a sua excsllente doutrina. Sabemos
sempre ver o que se imprimia, para que os apenas · que existiram e jámals o que eram,
i-mpressos não abalassem o seu poder, }lo. b que assim não fôra. se a palavra as pu.
der mal constltuido, e por Isso mesmo cer- desse eternlsar. Digo, pois, que o artigo não
deve pasaar, e quando ,se queira que mencado de temores.
A Constituição diz agora que cada. um cione o direito, então seja pelo modo que
imprima o que lhe parecer, com tanto. que iembrei: Apresentando assim esta Lei o to
responda pelos abusos: este -deve ser o TL artigo, fica o homem â espera que para
tulo da Lei; porque nella se maNam estes baixo se desenvolvam os direitos e por fim
abusos. Aqui não se .trata da liberdade da conhece qu·e o artigo entrou nella como Pl·
palavra, de pintura, desenho, etc., e te o latos no Credo. Els a minha opinião. Pare.
nobre Senador quer que esta Lei .abranja iee_me que a materla está bem dlscutlda; e
mais do que a imprensa, perguntarei então kluanto ao que se disse d'Os Jurados, respon.
porque se não comprehende .tambem a es. do que os nobres Senadores bem conhecem
cu.lptura, a linguagem da acção e os signaes? a razão; eu só convirei com ellea quando
Não, porque ê s6 Lei da f.mprenaa; E nlo se conh'ecer que ha motivo de convenlencia.
diz tambem que se abusa da acclo quando
0 SR. SATUBNINO: - Não poaso con·for.
a appllcamos mal? Sim, mas isto nllo tem mar-.tne com a doutrina que acaba de · ex.
lugl!!r aqui, assim com·o nlo teve lugar o tpender o nobre Senador. Quer elle que o
direito do escrlptor. Ninguem lh'o nega, artigo 179 da. Conltltutçlo, paragrapho. to,
mas pt!rtence ao direito de propriedade, que se entenda de modo que o ultimo perlodo
faz materia em outra dlapoaiclo Legislativa. se refira '86mente aos eecriptos Impressos;
Dla~e um nobre Senador que a censura lato é, que a6 tenham
de .reaponder pelos
prévia jA. estava oahlda; e eu pouo aff!r. abusos do direito de communlcaclo de · P.eD.
mar que rpelo contrario, em vez de uma s6 umentos os que os publicarem Pela lm_
autoridade, 'que· havia a tal retpeito, crlL !prensa; ~ fato o que eu nlo pono admlt.
ram.se tres. Dlrel· .tambem que a vlr este tlr, 4 vista do arUgo que vou ler. (Leu) ~
artigo ·aqui, segue-se que em cada artlgo do iVê..se que a Constltulcão ·marca um direito;
Codfgo Criminal devem vlr todos os caaot 19 qual ê elle? O de cada um communlcar os
de abusos, por exemplo, do uso do fogo, da seus opensamentoa por palavras e eacriptos,
espada, etc., tendo prlJ;Delro m.arcado o dl. e publlcal.os pela Imprensa. E porque nerelto, e depois o crime dos. exceuos de11e IDhum direito · p6de aer :llllmitado, pois que
direito; mas esta Lel tem um objecto mar. tna sociedade ê preciso que o direito de um
cado, e delle nllo devemos tl&hlr. Argumen. !DILo choque o direito de outro, chama a Con.
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st!tulcio abuso o excesso do direito, que cada um dos artigos é uma. ·Lei regulamen.
transcende este limite. Quem ha depois mar_ tar: e eu 68tou que não. A Oonstltulg&o
ca.r este limite? A Lei regulamentar que nada maJí fez do que firmar um doa dl
~e~tamos fazendo : nella ~ qua ae devem fL reitos paUtlcoa e civis do cidadli.o, qu11a1d~
;xar as metas do direito de emittir cada um diz: -todos podem publicar os seus peJL
os seus pensamentos, o que, como diz a samentos, etc. (Art. 179 1paragra.pbo 4°, da.
Constltuiçlo, p6de ser palavras, escriptas e Constltulcão). E' um direito do cidadão,
rpubllcações J*la Jlmprensa. Eu nlo quero que ella. qulz perpetuar; nilo se occupou em
dizer que a censura prévia se refira a ou. derogar as Leia de suppressio da liberdade
· tra cousa, q~e ·nilo seja a Imprensa, como da Imprensa; isso jA · estava derogado pelas
se julgou que havia ennunclado; é evidente COrtes de Lisboa; haviam tres Leis que deque palavras nilo admlttem censura prévia, ·rogavam as da -censura. A Constituição,· n:»
e vê-se .bem que o artigo Constitucional só artigo citado, s6 qulz conservar Intacto· um
aSJSim se p6de entender; o que quero ê que dos mais preciosos direitos do homem em
tambem se trate dos abusos do e:reJ'ICicio sociedade, o de communicar os seus penaL
de emittir pensamentos por palavras e es. .mentes; mas era preciso que uma. Lei re.
crlptos nlo Impressos; e quero ·porque as_ ·primisse o ·máo uso que se · pudesse fazer
sim a Constituição o declara; a meu ver desse direito; asSim eomo 1póde o cidadão
sem equivoco algum. Quer mais o nobre Se. abusar das suas forças physlcas, ·tambem p6_
nador que os abusos de palavras e escri- de abusar das moraes. E' por ls8o que a
IPtOS não Impressos não pertençam a es:ta Constituição mandou que se -fizesse a Lei
iLel, que tem por objeoto a liberdade da .regUlamenta.r a respeito da Imprensa; mas
dmprensa; e eu creio que o objecto desta o ponto essencial do mencionado artigo ê
ILei nA.o é exclusivamente a liberdade da garantir o direito que tem todo o homem
dmprensa., ma.s tudo o que faz a materla do de emlttir os seus pensamentos; estou f·lr•
artigo Constitucional, que tenho á vista. .me neste meu principio.
Trata...se de fazer a Lei -regulamentar S:Obre
Tambem em consequencla de ter eu dia doutrina deste artigo: este artigo -é um e -to que as palavra.!J, muitas vezei!, se perpecuma deve ser a Lei que o desenvolva. O ar. tuam mais do que os escrl11tos, volveu um
tigo quer que por Lei regulamentar se pre_ .nobre Senador que era Isso uma cousa bem
'Vlna.m os abusos. que se podem commetter ·nova; não duvido que o seja para elle. To.
pela emissão ou oommunicação de pensa.. do o mundo sabe, que ha tradicões que se
mentos., 1e diz que, elsta commu·nitmcão se consel"Va.m de g~açli.o ~ geraçilo, 1e que
p6de fazer por tres modos, porque se p6de ·permanecem por mais tempo do que muitos
abusar e a Lei que .prevenir os abusos deve escrlptos, que a. mA.o consumidora do •tempo
comprehender todos estes modos: voto por- ·não poupa. Não se diga daqui que estabe.
tanto pela epigraphe do Titulo 1o da Lei, laço Isto como regra; é preciso não inver_
tal qua.l ella se acha redigida. NAo duvido •ter os argumentos, quem qulzer debat~-oa
comtudo convir com o nobre Senador o Sr. encll.re--os como se emittiram, e não como
Verguelro, em que se adie a epigraphe par:~. se pintam em aua Imagi-nação.
0 SR. liABQUEZ DE MAme.!: - ( 0 tadepois de discutido todo o Tltulo 1°, pela
cbygrapbo
apenas pOde colher do seu dia..
razão que deve ser en.tlo o tempo, em que
se poderio conhecer as materias, que na curso o seguinte): Se queremos que as pL
mesma e·pigraphe se devem mencionar, pois •l&vru nlo prejudiquem, entlo admitta_se
que ellas ·podem ser alteradas na discussão tambem na Lei, por entalhaçlo, por gravu.
do Titulo. Se, porêm. nAo passar o adiamen- .ra, etc. A Constltulçlo quiz que se reprito, eu voto -pela eplgraphe, tal qual se acha missem os abusos da Imprensa, portanto estou que nlo deve entr--.r nem gravura nem
como Jll disse.
0 SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Eu cousa semelhante. Nlo se tra.ta aqui senAo
nA.o _pouo de maneira alguma convir no mo. dà palavra, que sendo um som que .se dia..
do com que se quer entender o artigo da sipa, impreasa, corre de um extremo ao ou.
Constltuiçlo. · O nobre Senador presume que tro. Se nlo entendermos deste modo o ar.
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causaa estranhas a esta Lei. Maa instatiret tou.se com os S. Padres, que citam nos seua
no que diste a respeito do mala.
eacrlptoa textoa d& Sagrada. Eloriptura: e
·Diz..se que o artigo da Conetttutc&o tra. para que o fazem, pergunto eu? Será para
ta do direito, que cada um .tem de emtttlr que apparecam &6 com o artigo, · ou para
· os seus pensamentos, lou pol' :PalavraA ou desenvolvimento da sua. doutrina? Accrea.
por escrlptos, e por consequencfa oê ·franco centou que a palav·ra dura, e paaaa de gea todos este direito, quando diz- com tanto racão em geraglo, e que iuo vemos em tra.
que fique respo-nsa.vel pelo abuso que fizer. diçõetJ rellglosas. O llluatre Senador parece
Noto, porém, que este artigo tem duas par- dar dema&,l:ado credito t !fndlçl,o,.• 4uando
tes: a primeira era já conhecida na Nação todos sabem que ella .não é tlo exacta, comQ
Portugueza, de que nos separamos; alll não 10 testemunho do que se acha escripto. Não
era prohlbido lm'Prlmir.ae; prohibl.a.se sim, ji!C p6de negar que mui-toa e&cripto& foram
por tyra.nnia, no Brazil, não se coD&entindo lconsum-ldos pel:o !tempo, alli'S .obrasA mul•to
prêlos, e uma vez que oa escriptos fossem boas, que fortuna fôra se hoje exlatfsaem;
submettidos á censura, publlcavam.se em le todavia não ê tal a palavra, que além da
Portugal. Agora a Constituição trata :de· dous !fraca lembrança da sua antiga e:dstencla,
casos, que são, o direito de imprimir e o ~~ conserve, passando.as de geraclo em ge.
de publlcar; e como se diz que ·é um di. Jração, e reproduzlndo.as de bOiea · em boca
reito novo? Os Governos timoratos queriam ~em toda a sua excsllente doutrina. Sabemos
sempre ver o que se imprimia, para que os apenas · que existiram e jámais o que eram,
lmpressos não abalassem o seu poder, }lo. b que assim não fôra. se a palavra as pu.
der mal constltuido, e por Isso mesmo cer- desse eternfsar. Digo, pois, que o artigo não
cado de temores.
deve pasaa.r, e quando ,se queira que menA Constituição diz agora que cada. um cione o direito, então seja pelo modo que
imprima o que lhe parecer, com tanto. que iembrei: Apresentando assim esta Lei o to
responda pelos abusos: este -deve ser o TL artigo, fica o h()mem â espera que pa.ra
tulo da Lei; porque nella se maNam estes baixo se desenvolvam os direitos e por fim
abusos. Aqui não se .trata da liberdade da conhece qu·e o artigo entrou n·ella como Pi·
palavra, de pintura., desenho, etc., e te o latos no Credo. Eis a minha opinião. Pare.
nobre Senador quer que esta Lei abranJa iee_me que a materia está bem dlscutlda; e
mais do que a imprensa., perguntarei então kluanto ao que se disse dos Jurados, respon.
porque se não comprehende .tambem a es. do que os nobres Senadores bem conhecem
cu.lptura, a linguagem da acção e os slgnaes? a razão; eu s6 convirei com elles quando
Não, porque é s6 Lei da l·mprensa; E nlo se conhecer que ha motivo de convenfencia.
diz tambem que se abusa da acclo quando
0 SR. SATUBNINO: - Não poaso con·fOJ'.
a appllcamos mal? Sim, mas isto nllo tem mar-.tne com a doutrina que acaba de · ex.
lugl!!r aqui, assim com·o nlo teve lugar o tpender o nobre Senador. Quer elle que o
direito do escrlptor. Ninguem lh'o nega, artigo 17S da. Conltltutçllo, paragrapho to,
mas pt!rtence ao direito de propriedade, que se entenda de modo que o ultimo perlodo
faz materia em outra dl.apoaiclo Legislativa. se refira '86mente aos eecriptos Impressos;
Dfa~e um nobre Senador que a censura lato é, que a6 tenham de .responder pelos
prévia jA. estava oa.hlda; e eu pouo aff!r. abusos do direito de communlcaclo de · P.eD.
mar que rpelo contrario, em vez de uma s6 umentos os que os publicarem pela lm_
autoridade, que· havia a tal retpeito, crlL ~:prensa; ~ fato o que eu nlo poBBO admlt.
ram.se tres. Dlrel· .tambem que a vir este tlr, 4 vista do artigo que vou ler. (Leu) ~
·artigo ·aqui, segue-se que em cada artlgo do iVê..se que a Constltulçlo ·marca um direito;
Codfgo Criminal devem vir todos os caaot 19 qual ê elle? O de cada um communlcar os
de abusos, por exemplo, do uso do fogo, da seus openaamentoa por palavras e escriptos,
espada, etc., tendo prltnelro m.arcado o di. e publlcal.os pela Imprensa. E porque nerelto, e depois o crime dos exceuos deNe lllhum direito · p6de aer :flllmitado, pois que
direito; mas esta Lei tem um objecto mar. IJla sociedade ê preciso que o direito de um
cado, e delle nllo devemos t~ahlr. Argumen. m.Ao choque o direito de outro, chama a Con.

Sessllo de "/ de Maio
pol'tunto ·as palavras e os escrtptos, tanto

do mão como de Imprensa. Tudo isso está
sujeito u abuso, ~ .por isso u Lei deve prewuir. J.i,lnalmente nt.'<sta parte temos já o
Juizo da. Ca.mara dos Deputados, que assim
entendru a. Constituição.
O SH. M.,HQUJI:Z DE lXH.\llllUt>E: (Não
foi colhido o seu discurso.)

1

fuga, ou P<'!la pri~ãto dos rebeldes,
houve Sua M.ajest.ade o ,Jmpe~adCJr
por bem, por Decreto de 27 de Abril
proximo passado, determinar que
ficasse sem e:f.felto o que criou a
re!erida. Commissão .Militar; remet.
tendo juntamente cópias destes documentos e dos offi'Cios do :Pires!_
de:net e do Governador das Armas
de Pernambuco, dirigidos á Repartição da Guerra.
Do primeiro offi.cio ficou o Sena_
do inteirado e mandou-se .partid·par
á. Camara dos Srs. Deputados; o se.
gundo foi remettido ás Commissões
de .constituição e Legtslaçào.
Dnd·a a hora ficou adiada a ma.
teria, ·e o Sr. Presidente mar<!Oll
para Ordem do Dia:
1." Continuação do Projecto adiado.
2." O Projecto de :Lei declarando
os alvarâs de 17 de Julho de 1809
e. de 2 de Outubro de 1811, relati_
vos aos legados do usofructo vitaclo.
3.• A ResoLução :autclrlsando o
Hospital da Caridade da cidade de
Porto Alegre para adqui.rir e pos•
suir bens de raiz até ao valor dti
oite.nta contos de rêls.
Levantou.se a ;SeSsão depois á&::
duas horas da tarde.

O Sr. 'Pres·i·dt•nte ~lcclaro·u .q·ue
suspt•ndia a discussão emquanto se·
Ua.m uns officlo:s recebidos do Governo: então o Sr. 1° Secretario deu
conta de dous -officios: o primeiro.
do Ministro do Imperio, remettendo.
autograp.hos dos De-crrtos da Assem_:
bl:éa. ~ral, em que Sua Ma.jestade;
o Imperador Consentt•: o primeiro·
sobre as formalidades que se devem·
observar nos processos criminaes,.
ttor mais summarios que sejam; e.
o segundo, revogando o alvará. de 5.
de Janeiro de 1757, na parte só_
mente em que prohlbe que · os of-.
fielaes/ de .Justiça, }1 azenda, ou
Guerra, sendo accionistas de Com-·
panhias Mercantt>.s, pos·s.am ser da-.
dos por suspeitos. O segundo offi.
· cio do Ministro 1ia Guerra. partlcL
pando que tendo Sua !Majest1nde o,
Imperador ruand1ado suspendl"r nJ.:
Provlncia de .Pernambuco as forma_,
lldades que garantem a liberdade ln..:
divldual .pelas razões que serão prt~...
sentes A •Assemblêa. Geral, pelaRe-.
SESSÃO DE 7 DE MAIO DE 1829
p~rtiçilo · '«la Justica, e qu·e.rf!ndo o:
mesmo Augusto ,senhor dar as mais:
PRESIDENCJA llO SB. DISPO CAPELLÃO-liÓB.
energica-s providencias <!ontra a re.r
belllão alll ateada: houve por bem
A's dez horas, achando-se presen_
mandar cria:r · naquella. Pr~vi.ncia,,
tes trinta e seis Srs. Senadores, depor D~creto de 27 de Fevereiro:
clarou.se aberta a Sessão; e, lida a
deste anuo, uma Commlssão Militar~
Acta da. anterior pelo Sr. 4° Secreem a qual fossem verbal, e summa~
tario, foi approvada.
rlssimamente proceasados os cabe_'
O .Sr. 1° Secretario participou que
ças e 018 que fossem appreh(';ndidos
o Sr. 2• Secretario não podia com.
com as armas na mão: e por outrc:
parecer por se achar incommodado.
da mesma data, ordenar que aa sen~.
Ficou o . Senado Inteirado.
tenÇa-s nello. prof'eTidas f'G9&em 1m-:
medieta.mflr'llte !e):e.cut:Jida;s ·· ·.s.em ter ·
de subir A ,sua lmperlal presença.. E
O .Sn. BAnnoso: - Participo ao Senado
que achnndo-se por·êm restabelecldR que tendo feito a folha para os pagamentos,
11. ordem e o socego
publico :pela constou.mc que ac tinha despedido o Rc8
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dactor do Dlario. Eu quero, para salvar a
minha responsabiUdade, que se me dlga
quues são os vencimentos deste homem, des.
do quando deve deixar de receber; t!mflm,
quero uma deolaraçã.o.
O Sn. CAB~EIUO DE C.uaos: - Rlequeiro.
que vá isso á Commissiio do Diario parn
dar o seu parecer.
0 Su. DuQUE ESTJU.uA: - Eu estava na
Sl·cretaria quando me appareceu esse homem
dlzt'ndo que .tinha falindo aos Senhores da
.Commissão do Dlario, e que se havia despedido.; que Isto· mesmo v.inha pa·rticipar.
me, para que o .n.ã.o mette.sse na ·relação.
Dlsse.lhe que era preciso que a Commissão
tomasse alguma medida; e mandando_lhe
depois ordem para que fizesse a sua participa~ão por 'es~riptc,, rc~pondeu que com.
migo nada Unha e que só se entenderht com
a Commlssb.
o Sn. MARQUEZ DE CAIIAVELLAS: - Pare·
ce.llle que este negocio é proprio da Policia
da Casa: una.se ella á Commissiio do Dia_
rio. e informem-nos depois.
·o Su. Boi!GES: - .Sr. Presidente..Requei.
ro a v. Ex. que convide os membros daCom·
missão do Diarlo para que digam alguma
cousa a este respeito. Vejo que o Sr. Sl•.
cretarlo pede Jn.forma~ões e que elles estão
mudos espectadores, quando convêm fa.Uar.
o su. OLI\'EJJU: - A ComDJ1.ssiío nada
disse porque eu já. tinha informado ao Sr.
Secretario.
Em fins de Marco ou prinelpio de Abril
appareceu.me o Redactor em casa, dizendo
estar nomeado officlal da Secretaria, e que
se despedia. da Commlssão. Perguntei.lhe se
acaso estavam os Dia.rlo3 em dia (na smt
mão, que Impressos eu bem sa·bia como estavam). Respondeu.me que não; que ·tinha
redigid<l! atê 14 ou 15 de Outubro s6 os do
anno de 1827, e até prlnclpios de .Junho os
de 1828. Perguntei-lhe atê quando tinha re..
cebldo 'o11 seus vencimentos; disse.me que
atê 0 fim de Dezembro; pedia que eu cha.
mosse Redaetor novo; respondi-lhe .que nem
era Senado. nem Commlssão; e que s6 po.
dia deliberai: oestn.ndo () Senado em exerdcio. Aconselhei q.ue entretanto .era bom
que fosse adiantado o trabalho, para quan.
do !!~:> abrisse o Senado dle t>star em dia:
dlssc.nw que niio ·podiu. e que t.lnhn multo

que ·fazer na sua Secretaria. .'\flnul pt'dl-.lhl·
que se despedisse por escripto; elle 0 fc.,z,
cou1 t~flt!ito.
Eu estava para dar o parecer, quand•'
se disse que se devia t·ratar de ounas cou.
sas, e por Isso não o dei.
O .sn. MATTA: - Conformc.me com 0
que diz o nobre Senador•.Quundo seja prcciso o parecer da Commls~tão. '!lio talta
mais que assignar, pois está prompto.
O Sa. BAunoso: - .Eu achei na pasta :Ja
Commlssão o requerimento e o parecer para
asslgnar, porém a minha duvida não é essa:
o que eu trago á. conslderacAo do .Senado é
a minha responsabi~idade, ·poli não quero
'
que se diga que deixei passar por
alto este
negocio. Eu não rfallo sobre a admissão do
homem, o que quero é que o Senado resolva
quaes são os vencimentos que elle deve ·ter.
A Commissão de Fazenda sendo aquella qu!!
trata dos ordenados em geral, é a que me
parece propria para tratar disto, unida com
a do Dlarlo.
O Su. MABQUEZ. DE CABAVEu•.u;·: - Não
me conformo que seja a commissão de Fu_
zenda, s6mente porque trnta.se de dar dinhelro; é necessario examinar este negocio.
Trata-se de um empregado desta Casa; ·~
qu~ Commlssão ~!!ltá ;enca·r'regada dos EÚll.
pregados deste Senado? A de .Policia, que
se compÕe de toda a Mesu. e de mais trcs
membros, que são adjuntos; este homem ê
empregado da Casa, logo a Commlssii.o :Je
Policia tem lngerencla neste negocio: por·
tanto vã â Commissil.o de •Policia, unida com
a do .mario, porque o homem ê um empre_
gado e pertence a esta Commissão.
O .SR. CoxDE DE VALENÇA: - Supponho
que este negocio é estranho e alheio da
Commissão de •Policia. (·Leu o Reglmcn~o).
O mais que póde ser é o .Sr. 1° Secretario
que tem a seu cargo velar sobre a SecrctarJa, incumblr.se d.lsto; o que ~sslgna a
folha é quem pódc tratar disto: á. Commis.
são de Policia não tem nada que fazer cm
tal aesumpto.
O SR. MARQUEZ DE CARA\'ELLAS: - No
Regimento não estA o que foz -parte da Com.
missão de Polida. NAo estA que a Mesa ê
quem ha de ver se 011 offlclaes c emprl'g3·
dos desta Casa cumprem com o seu dever'
Grelo que sim. Desde que ha Guverno Re.
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prest~n tu ti \'o .neste Palz, assim tenho visto
prut.ica.r. Eu St'r\'l de Secrt>turlo na Constl~
tulnte t~ assim se praticava. Tudo que l:'ra
rt•lutlvo a empregados da Casa era a Com~
missão d~ Policia quem tratava.
O Sn. CoxuE DE V.\U~NÇ'.\: - Não me
conformo com essa opinião. O que tPm n
Commlssão com um homem qtw nilo é .. m. Jll'êgado nesta Casa? Pois nós devemos vi·
glar sobre um assalariado? O que h~1 de faZt>r a CommJssilo quando SP dissolva o Sí'.
nado, e que cada um .fõr para sua casa?
Diz o Regimt>nto qut• o Sr. 4" Secretario vigie, logo não ·tt>m nada a Commlssli'l
de Policia tom lato.
O Sn. MAnQuEz DE CAR.\\'ELL.\S: - El'
não trato do Senado antes de reunido, en.
t.ão não está o Corpo em Sessão.
0 Sn. CONDE DE V.\LEXÇ'.\! - Pois ainda
mesmo t>Stando reunido, nunca a Commissãc
de Policln tem ingerencla llt'ste negocio; a
Commissão do Diarlo é quem entt>nde deste
r.bj<~cto; e se não digam~nte
s" no Regi.
u1ento ha algum lugar onde se expresse que
a Commissão de Policia tem ingerencia no
Dia rio.
Julgando-se discutida a materia, c
Sr. Presld(•ntf~ a propôz á votação.
pela maneira seguinte: 1", se est-e
nt>gocio deveria ser remettido á. Com~
mlnão do Diarlo: vcnceu~se qut>
sim; 2°, se esta Commissão deverlu
unlr~se â de Fazenda: não passou;
3°, se então teria lugar unir.se á
de Policia: tambem não passou; r.
vencendo~se
que fosse sóme·noo á
Com missão de Redacção, declarou o
Sr. Presidente que o Sr. 1" Secretario pedia urgencia.
Entrou.se na Ordem do Dla, que
era a 2• discussão da eplgraphe do
Titulo 1" artigo 1" do Projecto de
Lei da liberdade da Imprensa, que
ficara adiado na Sessão anterior, com
uma emenda do Sr. Borges.
Pedlo n palavra e disse

út

l'!la convinhn no lugar em que está. l~ll não
t>xaminarel se convêm, direi que ah::..~a. não
é tem:po de examinar a sua conveu:encia,
porque ainda não pód<~ ser alterada, não
posso an·tecipadame.nte interpOr o meu pa.
recer. Embora slln convenha actualmt>nte,
parece QU~> nunca se dt>vt> discutir a epigra.
:r>he antl:'s da materia. e estou que isto deve
servir dt> regra nas nossas discussões. Em·
quanto ao 1" arti.go, eu propuz que fosse<
substituído pelo lar.tiigo Constitucional, por
isso mesmo para evitar interpretações que
se podem occaslonar. as cousas se devem
fazer claras e não pod<•m ser mais do que
quando são expressas pelas mesmas palavras
da Constituição.
Sobre a intelligenda deste artigo a.ppa~
reet!ram aqui muitas opiniões. e quiz-se fa~
zer uma composição do direito de exprim!r
os pensamentos e pretendeu.se suppôr que
neste artigo Constitucional se trata de dif.
ferentes direitos, quando não são mais que
modificações ao mesmo direito.
A Constituição garante o direito de exprimir por qualquer modo, isto é, pela im.
prensa, e por palavras escriptas, o direito é
o mesmo. Quiz-se extendt>r o argumento em
que se fez muita força. e foi que a palavra
- ~nsura ·- se rt>ferla sómt>nte á lmprensa: é verdade, mas nada se complica. Diz
a Constituição: (leu o artigo i79 paragra.
pho 4") esta expressão - sem dependencia
de censura - se :red'!ere á imp·rensa; m!ls
não para daqui se tirar o que se pretendeu
e é que todos têm direito de fazer uma com.
posição su·perior ao direito de exprimir por
pala_vrns ou pela imprensa: para isto é llecessaria multa metaphyslca. e creio que nem
toda a que haja no mundo o poderá persua.~
dlr! O direito é um s6, que é o de exprimir
o pensamento. Chamar direito ao modo, c!
certamente o que eu não admitto! Veja_se
o artigo da Constituição. (Leu o artigo 177
paragrapho 4"). Quaes são os abusos, não
se vê que é no di·reito de ex·prlmlr? Os que
fizeram a composi~ão do direito de exprl~
mlr: mas como não t~e· .póde ·f&R'r dlffe.
o SR. VERGUEJRo: - Continuarei . a. fnzet renca deste direito. é claro que a ConstituL
as minhas observações á vista das que têm ção quando falia delle entende-se o de ex~
primlr. Não é por um certo ou determinado
appa.recido nrste Senado.
modo,
qua.lqu~r que sejn o modo de exprl.
lm·
Sobre o adiamento da eplgra·phe foi
pngnad:! a minha opinião dlzendo.st' qut mlr é o de que trata a Constltul~ão. Se as~
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n:i.o ·~ ( .::om·o Já. pullde••·cu um nobre Se.
nadol') ent1io a Co!IStltuição só qul'r que se
prohib m os abusos da liberdade .de impri.
mir, c nãO os dt! !aliar, dt! escrever; mas
isto é um a·bsurdo. O abuso que a Constitui·.
ção quer reprimir ~ o da liberdade de ex.
-primJr ó p~nsamento. fRitporreJ.l·S~ ao' di.
reito novo, e ao direito velho, e disse.se que
era permittido o direito da rallar e escre_
ver, e que não era de imprimir. O direito de
imprimir não era um direito., que se esta..
bcl'ece novo pe.Ia ·Constituição, qomo dlSJ'
o nob:·e Senador. Havia já Lei anterior que
permltte !mprimior sem censura. Nós ·temos
Lei de abuso de liberdade de . imprensa, e
parece-me que é do anno de 18.28; Jogo não
é direito que a Constitulcão estabelece de
novo; a. Constituição garantia este direito,
E' inexacta a dist.incção que se tez de 4L
rcito novo e direito velho.
Eu não insistirei tanto o-u admittirei
que se questione sobre a conventencia de
tratarmos nesta Lei só dos abusos de lfber.
dade da imprensa ou de todos .oa outTcs
abusos: isso é diverso; maa dizer-se que a
Constituição não -falla de tad{)B os abusos
da li-berdade de exprimir ê o que eu acho
mal entendido. Daqui não se segue Que uma
Lei comprehenda tudo porque póde separar.
se. ·Eu jã me lembrei que a questão devia
versrur sobre a conv.eniencla se devia ser
uma Lei propria só para a imprensa ou em
geral para todos os casos; porém isso nM
tem nada .cct.n a. verdadetra flltelll,genci&,
que se deve dnr á Constituição; ella trata
de todos., mas nós podemos aeparal-os: . por
isso neste caso entra a questi.o de conve·
niencia. Eu entendo que é conveniente fo.zei' Leis que reP'fimam todos 01 abusos.
Disse · um nobre Senador que isto pertence
ao Codigo; mas niio se lembrou que n6a o
estamos fuendo. que elle é o adjunto das
Leis. Nós estamos fazendo uma. Lei Crimi.
na.l e com esta fazem~ uma parte do Co.
digo. Eu digo que ~ melhor comprehender
tudo de uma ve1 do que estarmos atrai .de
uma. só causa, e deixarmos u outras. Creio
que o trabalho pouco a.ugmenta : ao menoa
seria. o meu parecer, que se tra.tuse de to.
fios os abusos, ee-tabelecendo as penna; eu
diria. por exemplo, o que abuaa.r da liber·
da.de de imprensa terá esta pena; o que

si:~!

lULi>~""l'

úa paiavra tt'rá mt>tadt> da P~'Pa da·
que escrever, etc. Assim truva..se de
tudo, t.> f,fcnvam abolldaa todas as Leis an.
tigus. Nós tt.>mos uma Lel que aqui se apon.
tou, na qual era caso de devassa ctonsurat
:lo Mlnister~o, e a.bt•i!l-tl(f d<'Va:E:su pqrmn.n:·ntl'; assim ha outras !obrt' injuria par.
tlculnr: não seria m('olhor que :qat'm fizesse
uma Injuria fosse per c-Jin ao Tribunal do
J'ury? A minha conclusão é QUt~ nfto se põ.
do dizer dt> modo nenhum que a repressão
:l:' abu!os sej:J. só na imprensa: convenho
que se pogsn at>parar. mas ::.cho qu:' ·~ r.E·
lhor tratar de tudo em uma só ,Lei.
Eu propuz ta.mbem qut> se adclltas!le aqui
:3obre a ext1nc~ão, e limite do direito de pro·:;Jrledade nos; escrlptos; e abjectou-se que
não era. necessario, e qut'· havia artigo Con.
.:;tltuclonal que garantia esse direito. Veja.
mos o artigo, que é o mesmo 179 paragra.
pho '26, da Ccnstitulcão. ('Leu o artigo). Se,
[lois, está. providenciado que os invl'ntorf'l!
deverão ter a progriedade, e se quer coro;~rehender os eseri,!l,tore~. e traductores debaixo deste a.rtfgd', então é clara a necessL
dade da •Lei, e nenhum lugar me prurer.e
:nals .proprio que nes-te.
Esse mesmo artigo citado ·prova a ne.
cessidade da mfnha proposição. ·Quando chP.
,;armos ao lugar proprio, eu moatrarei qu(.
tem cabimento a proposta. .Mandarei a ml:lha Pmeuda A Mesa sobre que tenho dUo,
que 'VP.ID. n. ser:· Quf' se ndie n epl!raphe.
Que a.e :redija o artigo como estd. na Con:;titulçli.o., ,. -finalmente que se extenda o li.
mlte de direito de.> l)roprll'dade aos escrlpto.
qu~llt'

Mandou á Mesa aa sl!guintes

EMENDAR

· "Adiamento da epigraphe ~ Proponhn
1ue aa epigrapbea deste . titulo e dos s('guin.
tes sejam discutidas depois da materin doi!
mesmcs~

Emenda ao a.rtlgo 1. 0 Redl·ja-se · como
estA lltteralmente na Constltulçlo, artigo 179
pa.ragrapho 4°.
Addlte-se a ex.tentlo e Umlte do direito
Je propriedade nos e!lor-lptoa, - Vr.rgu~ro."
Foram a.poiada1.
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Havendo pedido a palavra o Sr.
Marquez de Caravellus, e sendoJhe
concedida, disse:
O Sr.. l\L\nQuEz I>E C.o\nA\'ELLAS: - Sr.
Prt•sidente. Quundo ·pedi a palavra era para
fallar sobre uma ·Cot:sa, porém agora direi
do.· qut> p•retendia. Reduz.se toda a questão
p;imelrnmente ao adianlCnto <la epigrn.phe.
Quanto á · epigrnphe convenho com o ncbre
Senador, que quer se estabele~a como que
sómentc se trat~ della depois. dL· discutido
todo o Titule, porque é a sua verdadeira
synthese.
Eu fallei nella porque julguei que er:1
manca em consequencia de não tratar das
estampas. etc.
Quanto ao primeiro a•rtlgo. que seja uni.
da u sua fõrma. e que fique tal qual estâ
na ConstltuiGão; digo que se acaso se assentar que subsista tal artigo, f·ique embo·
ra; mas a questão ·ê se deve vir semelhante
artigo. Parcce.me que não, porque é alheio
da materia. A Lei não é feita para corri~r
os abusos que se possam fazer nos impres.
sos que se publicam. Não ha nec~~ss-idade
nenhuma de se pô•r um art~go, que oê es,cusa..
do, e que se .acha na Lei Fundamental.
· Quando se vai ver do que trata a Lei,
acha-se que é do abuso; e para que vem
isto aqui?
Se não houvesse uma -Lei que declarasse
então sim; mas se ha, e tal é a primeira de
todas, não precisamos mais.
O que me parece é qu~ se deve muder
o· nome desta Lei. Não se deve chamar Lei
dos abusos das ex~ressões e dos pensamentos; até agora. ninguem chamou assim; não
se trata de vir reconhE-cer um dl,relto, d.,
qual. ~osto .que lblouV'eese a/buso. ll:odavia.
nunca o Poder Absoluto negou que houvesse
direito, e nem o podia negar.
E' necessario entender.se bem o que são
garantias: 1iio etlas que seguram os direi.
tos natura·es do homem; não é a Cona.ti·
tui~:Ao que os dá ao homem. porque elle jã.
01! te'm; a Constitui~ão al!lsegura.
·Uma Astn~mbléa que aqui estã o que
'VIale? A responsabilidade dos M·i'niBII:.ro•, a
liberdade de Imprensa, o que tão? São in,l·
mlgos, ou denunclantea honraãoa das pre·
varlcaçõeB do Poder; são cstC!s homens que

I

têm uma commlssão tal
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vale como um
Diploma ou uma Pa.t~nte pa·ra- denunciar:
eis os meios de assegurar essas garantias.
~essas garantias estarão todos os direitos
que têm o homem? N!i.o,: é"'ltão tinhamos
multo que tratar.
Houveram alguns escrlptcres que qui.
zeram fazer como o Abbade... (não percebeu o fachygrapho); mas quaes são os di·
:eitos individuaes que a Constituição assegura? São aquelles que o Pcder tratava· de
abuso, sendo só elle que•m accusava.; não
se trata diss<>, porque tudo é sujeito a abu.
so; trata-se daque1le direito que o Poder
~rbit,rarlo nãc1 queria reeonht~c€il', ou que,
conhecendo, dava como uma especie de favor, como por exemplo o direito das Pro.
prit>dades, que reputavam os Soberanos ser
suas. Veja-se· Luiz XIV o que f-ez, Vt>ndo o
Povo carregado de precisões e necessidades,
::: que o dinheiro se achava sómente nas
mãos d·estes qu~ se chamav:1m Cambistas, e
os Cofres do Reino esgotados. O seu Minis·
~ro DesmQJ'et cogitou o plano de uma decima geral sobre os Cabedaes ·que tinham
cs Cidadãos; Luiz XIV, apezar de que era
um Rei, que olhava para tudo com •indif.
;,eren~a, todavla .entristeceu-se, e teve .eserupulos, andando triste, o seu Cirurgião~\!arechal, que era seu amolgo privado, per.
guntou-lhe a razão da tristeza, o Rei não
descobrio. .e depois achando...se mu.ito alegre, d·eclarou que o seu Confessor Telller
(Jesuita) lhe tirara todos os escrupulos a
::-espeito do novo .imposto, as·segurando que
o Rei é Senhor dos bens dos seus vassallos;
que o Cidadão não tinha ·nada, e que a Pro.
pdedade toda pertencia ao Rei.
Tambem antigamente reputava-se uma
gtaça sa:hir-te do lmperlo. · Fo:i. ·necr-ssario
:t ConstUulçll.o garantir, porque t>ra um :rbu·
r.o. Tudo quando lã vem a res·peito das . gn.
rnntias é sobre um d·lreito, que não queria
reconhece.r, e polr iBiod a COnstltuiçã.o decla.rou. O m.eamo 6 wob:'·e o dlrel·to de Proprledade, sobre que nóe aqui a.lnda. fomos
w.ail!l e&crupuloiOB do que a constltulcão: a
no;;sa Lr.l a respeito da Pro11rieda.de ~ uma
das que fazem honra ao .senado. Eate artlgo. de exprimdr o1 pensamentoe a Consti.
tulçiicl veoltw firmRl"'', 'POrque nfi.o se ,~-
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nhecia, pois é muito preciso, e é um di- liberal, pois eru o meio de fazer com QUI!
Tl'ito essencial de um Governo Reprel!-e'nta. cs hon1ens aborrecessem o systemu que t~
tivo, porque deste modo se instrue a Na· moa abraçado.
cão, pa.ra· receber as Leis e ser obedlentt'
O nobre :Senador ·quiz vir com o direito
ás Autoridades; mas pergunto eu, o d·ireit~ de 1Proprit'dade, não se contentando com o
·de fallar é necessario ao Governo Represen· ~~rtigc. da Constltuicão. Tam:bem não creio
tativo no geral do Povo?
<!Ue o autor st>ja a mesma cousn que o ln.
Não, é na. Assembléa; aqui ~ que o di- n•ntOI', mas ha o dirdto d~>. ;prop1•iedade
reito de fa'lle:I' ê conveniente, o quul é con. para dl<' realizar o que · ê s~>u; porêm não
nexo com a Constituição; esta Tribuna ci-r· sei como é que se trata de urna •Lei de abuso
cula todo o Imperlo por meio da Imprensa; de impressão. e tambem disto!
aqui é que o direito de fallar é necessaric
Concluo que n Lei deve se1· limitada
para firmar a Constituição.
sillt!ll.esmente aos t>scriptos. }lois disso é
Nas outras partes diz-se uma palavra,
que trata a Constituição. A rt>spdto dcs oue passa desfigurada; e nem mesmo a patros façam urna Lei diversa. Disse mais o
.Javra tem força, senão quando se .emitte
nobre Senador que dos Leis a\•ulsas é que
nesta Camara, e t'ln outras. tMas vamos ver
~e fórma o Codigo; eu o sei; e reconheço,
se destes direitos, sendo tão necessarios, po.
e será ·bem que haja Leis avulsas para fadem nascer abusos, assim como qualquer
cllltar. Admitto o que se diz da epigraphe,
cousa póde tter. Julgo que ninguem duvic não do artigo 1°.
dará; e estes abusos são de muita consiO Sn. SATURXIxo: - Não fallarei mais
deração, }lorque se deve olhar a facilidade
com que podem fnze·r mal: não ha um Ins- acerca da ampliação, que t>stá em discussão,
trumento mais damnoso do que a Imprensa porqunnto a ma.teria está bastantemente deii. segunda
bem manejada: portanto, é preciso castigo. batida; limitar.me-hei sómente
part(_..,
da
t-menda
do
·,Sr.
,Ve·l'lgueoil~o. Veto
Dos abusos, em geral, das palavras, enten.
de-se o Artigo da Oon·sdtuição, que d-Iz: que trata da propriedade; eu conheço que
(leu); porque a. opinião geralmente era que o autor de um escrf.pto tem esse direito;
o homem podia -exprimir-se, mas Imprimir porém igualmente vejo que a Constituição
sem licença: foi então necessario que viesse no artigo 197 paragrapho 4" não falia. em
a Constituição tirar isto. Se a Constituição Propliedade.
Noto que ha um outro artigo que assefallou tão expr~ssamt-nte neste ponto. é porque t>lle era ·necessarlo, e· porque nós tinha. gura ao Cida.dão este direito. porém que
mos sido criados com um Governo onde se não tem cc:mnexão com aquelle citado art·lgo.
podia imprimir e publicar s~m censura pré- Esse da .Propriedade manda _fazt-r uma Lei
via, e até com outra para correr. Disse o Regulamentar para esse f.lm; portanto, nanobre Senador que é querer fazer tres di- da t~m de connexo com o que trata de abureitos, quando são modifi·cações do mesmo sos, S(l;bre que tnnto &t> iem questi'onado;
d·Íreito; mas pergunto: as modif.icações de por Isso voto contra a emenda.
o Sn. VISCONDE DE cun(r: -Sr. Presl.
um direitq pr1mordial não sã.do novos dJreitos? O dil'Eito de P::opriedade tem o di. dente. Se se tratasse de fazer uma Lei rerelto de doar; iato não é um direito? O di- pressiva dos abusos da liberdade da Imreito ·doe contracta.r, etc.. tudo isto são d·f- prensa directamente, em observancia de Rereltos. Estamos no mesmo caso com o di- commendação da Falia do Throno, na nber.
reito de exprimir, porém -ponham.ae J·ura· tura da nctual aessiio ordlna.rio, nã.o teria
dos nas palavras, e então estarão o8 Jura· a menor duvida de que na presente d·lscusdos trabalhando todos os dias, .porque vêm-se eãc, se dev;erla •u:nlcamentfe orgoa.nls!u· tal
a·busos a todo momento, mulheres descom. Lei sobre esse t'estricto objecto;' mas tenpondo-se, homens malcriados, que todos os do.se começado a. discutir o Pro:le>eto de uma
dias se injuriam de palavras; e seria multo Lei que nn, .sesail.o anterior veio dn. ca.mara
mão cham·arem-te os Jurados a todos 08 dos Deputados, e evidenciando-se do seu 1"
mom.Pntos; nem me parece principio multo s.rt.igo que abi se tratou clP f.()rma.r a Lei
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Regulu.m~ntur, determinada na Ccmtltuição a:busa da Ubttrdade de communicar pensa·
do lmpe-rio em o n. IV do urt. 179, das Ga- mentos. Parece-me que o abuso nos im·
rantias dos Direitos dos Cidadãos Brazilei- pressos ás vezes ainda é de m~nor pcr.igo
ros, que c·nunc!u·u <llar.Lssinlamentt! a ,~o•n. á causa publica do que o ·abuso pur pula·
tadc do autor de-ssa nc·va Lei Fundamen- vras e ·escripto; .pois que, se uns escl·lpto·
tal, l'ID dar a liberdade de communlca.r !!Uni· res desurrazoam t~m seus impressos, outrcs
quer pessoa. oE e•.•us pens!!mentcs por tres os combatem, c obsta:m ao curso de sua
· dlstlnctos m()dos de - palavra- escrlpto perigosa tendencla. Porém o abuso nas pa·
Impresso - sob a •prctpria rf'sponEJl!Jilidude lav.ras é a maior arm·a dc-s demagogos, 1m·
quanto aos abusos, que são passivos, e se pios, libertinos e traidores em suas parti·
· tem praticado, por tal libe.rdade, entendo em culares ou publicas fullas. Já o lllustre Se·
minha conscit>ncia que esta Ll'! Regulamen· nadar o Sr. Carneiro de Campos egregia·
tar deve ser comprehensiva da repressão dcs mente as comparou a fluido electrico na
abusos, que p(}r aquelles difft•rcntell modos rapidez de seus pt>ssimos ·result·ados; e t!U
se commettem; e que a procrasthyação para ora os oonsid&ro ai-noda mais. in-cend'lll!rios
o Codigo Criminal, como alguns Senadores que o inextingulvel fof]lo greg.o. A horrida
entendem, é Incompatível com a lettra e es. prova se vio nos paroxismos . da Revolução
plrito da Jurada Constituição. Não me posso da França, não tanto pela devassidão dC5
cegar para não ver alll Oii termos- palavra impresr3'os malignos, e .<J..i~.wnünadorus dos
- t!Sc:ripto - seria preciso raspar ess)a.S ex· p.rinciplos anarchi<Jos, como pela verbal
pressões pura se ·poder sustenta-r que a dis- propagação de doutrinas subversiYas de to·
cussão se deveria coarctar simplesmente a do o Governo regular em clubs publicoe,
reprimir os abusos da liberdade da lm-pren· corpos de guarda, sociedades de imme-nsas
sa. Por isso considero não só um lncc:nv·e· fiiiações, e. atê, pelas inf·lammatorias prenlente. mas muito opportuno, que ci 1• a.r- gações de saltimbancos, que nas rua.s arentlgo da !Lei seja substituido pelo inteiro· gavam á plebe, e a precipitavam aos desteôr do pa·r•agra.pho da Constituição, que as- a tinos .que todos sabem. Até a Ingla.tcrr!.
seguira tão Importante liberdadt\ m;ts que correu o .risco. de se precipitar no •chaos
logo ordenou a Lei Regulamentar preven- dos turbilhões Francezes com a sua intltutiva de seus varjados abusos. Por isso tam- l'a.da. - Socied·ade Oonespcnde.nt!~ - que
be'm considero convir, que a discussão da ,publicamente abrlo communicação com os facepigraphe, que se acha no P.rojecto. se re· ciosos .da Fra·nça. O Povo daquelle Paiz passerve para o fim da discussão de todo elle. saria por i·gmies calamidades, se o Governo
e que deve ser c<>ncebidia .com a ~nerall- não providenciasse logo com energia contra
dade desytnada - ddclarando,.se S.e'r Let as abusivas llberd·ades de communicar penC()ntra os abusos da llbe.rdade de commu· sament~s por palav.ras, escrlptos e impres·
nicar qualquer · pessoa seus pensamentos ,por SOS.
Guardemo-nos dos horrores dos que na
p·alavra, escrlpto :e impre.ss'OS. Em minha
opinião a Lei será incompleta. e manc:t, ae Fra·nça, rom gritarias, appellidando-Aristofore-m della .llilutilados os. prlme,lrOtS .dous: ~ra:i:as-açulavam o povo a enforcar nas ianobjectos do seu lugar· proprio. e designado tern,:ts das ruas as pessoas m3-ls distinctas
pela Sup~ma Autoridade rda Constituição.; por seus títulos ~ serviços á Nação?
Sr. Presldent~. PaJra •QUe 'noSi lazcrntjS
Sr. P·residentc-. Reconheçc) as dlff.iculdades de se legislar sobre os abusos, ~m tll usão: ()I te · tool t'.ttá cnt·J1e n!Js e sCJb'T'e
taes objectos: porém é da sabedoria do .Se- nús.
Quem Ignora, e não expe:rimenta pesnado vencei-as. afl.m de · ser Lei Regulaos damnos causados por algumas
soalmente
mentar perfeita.
No meu humilde conceito, é não menos tocledndes existentes no Brazil, e.m que se
urge:nte, colilc• Importante, que se obedeç:a entretem ardente febre endemtca nas clasao QU<' é p.rescripto na. Constltulçlio em to- ses de milttares, ou enthusla.s~as que, por
das. as suas pa·rtes, ·e não reduzir-se tio palavras, não s6 atacam todas as autoridasôJncnt.t· a um torço os meios com qUl' se des com n vaga diffamução, mas que, a~é,
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se têm levantado em directore1 d,a. opinião diffam.acão de pessoas publicas e pnrtlcula·
publica, e Juizes de ·reputações, qua.litican- l'es. ·
.do a seu a.rbitrio os caracteres poUticos doa
Sr. Pl'es!dente. Bastará lcmbl'ar o facto
Concld·adãos, 1nfamn.ndo~oa com alcunhas d·e notcrlo, acontecido uo :fim do se.cul·o .passaservil e. nbaoluUs-ta.s, aa.telL!tea do despotis· do, na cidade da Dahia, onde ae i-ntroduziram
mo, etc., impondci o terrete· de lgnominia os então ehamados - Cor~~ir,~nhos de VoZ·
nos mu.is zelosos servidores d;a. Nacão? Ar- n'cv- que e·ram extractos cm manuscripto
rogando-se taes n1alignos patriotismo exclu- ~~ da obr~t Rttd.n!~B de: Palmyra., .cuj~ introdu·
sivo, e conat1tucionalidade superlativa, aba· ccão havia sido proh1bida pelo Governo em
canllam por perjuroa, e inimigo& do Impe- · Lisboa.
' ·
.rio, a todos que não são seeta·rios de suas
Esses extractos continham a declaração
extravagancias! Aaaim com impunidade ,a.ni- do intitulado Oradl)r do Gent~ro Humano, em
qulllam a honra dos Concidadãos os mais uma f.igura da Assemblêa de todas as Nadignos, e nlio só lhe estorvam o melhol'a· 'ções. .com SlltllB innumeraveis Bamd·eiras, e
menta na ordem ·civil, mas até impossibi- · p:-egando-lhes
vagos Direitos do Homem,
.Utam a expansão do seu zelo pelo bem do· de Igualdade e Liberdade. Esses papeis, pusEstado. Não DO'S instruirA, e. escarmentará sando de mãos a mãos, atordoaram as cabeja lição da historia? Sr. f,r.esid·ent~: di!go I ças de pesscas de infima classe, que fizeram
com candura: es.tamo.a ameaçados de iguaes conspiração par,a. Estabelecimento da ·Demodesordens que accele-raram a rui.na do lm- cracia, e que fo:ram justiçados. Fazendo-se
perlo Remano na época do Imperador Jus- Lei rigorosa .contra o abuso da liberdade da
tiniano, em que n,a. Gre.cia &e desenvolveu a imprensa, ê de receiar que ·se multipliquem
facção perseguidora dos V-er~& e .A.zucs, bem e traspassem manuscriptos de extractos secomo depois na ItaHa a fa.ccão dos GueZJfos melhantes p,ara seducção do Vulgo e subvere Gibe~i-nos.
são da Religião, Constituição, e Moral· PuPa-ra que fecharemo1 os olhos á luz, dis- blica. Portanto, a Lei de que se trata deve
simulando os factos recentes da mais con- tambem comprehender o castigo dos abusos
stante notoriedade das ultimas eleições de de taes escriptos.
Deputados da Legislatura, em que se vio, e
Sr. Pr·e.sidente. Prescindindo do que
tolerou o escandalo semelhante a do toUc neste Senado se tem dito sobre abusos em
toZle da turba Judaioa, em Jerusalém, com pinturas, gravuras. e caricaturas, só me Iiprevias falias de pretendidos iibamc.s, que mito aos tres objectos, que a Constituição
excluir,a.m ·aos que não eram da sua pandi- expressa de - ·palavras - escriptos - 1mlha, appellidando-cs - Ariltocratd - só por pressas. Sinto, pcrêm, não poder deixar de
estarem .condecorados com Tituloa e Crachá-s, co.ntradizer ao meu amigo e nobre :,sr• .Marcomo se fosaem por isso objecto .de oppro-. quez de Marlcá., que opinou dever a Lei só
brio e de objecção d~ povo? Antes da nova· comprehender tão sómente os impressos em
ordem politica do Braail, não se· podia abrir. prêlos ordinarios. Elie sabe mui be-m que
uma Escola sem liilença da autoridade com- a Typog-raphia estA -hoje mui amplificada
petente: agor.a, porém, não é vedado abrir· pela c,alchographla e lithographia, que é
aula. de scle.nciaa philoaopblcas, theologicas impressão por chapas, e moldes de cobre· e
e politlcas. Se, a pretexto de liberdade de· pedra. Pelo que parece-me que a Lei deve
cGmmunJcur te da pessoa : aeu1 .pensamentos, . ser comprehensiva dos abusos feitos por tohouve.r quem ~enaine doutrimas aubvm~as da a especle de estampas de lettras.
da Reiiglão, Constituição. e moralidade, não
O .SR. BoRGEs: - Sr. PresJdente. A dls·
deve a ·Lei providenciar contra esae abuso, cussão hontem e hoje tem venado ·quasl toe punir os trana11reaso~e. havendO· provas dn· -na differença. que ha de uns quererem
de teatemu.nhas de fê? Isto nlo p6de entrar incluir na mesma I.ei a part~ penal de liem justa duvJda. O mt:'llmo, e ainda com r;~.·. berdade de ·rallar, · e outros quererem dei·~ã~ maior, -considero ser ne.ce1sa.rio prover xal-a de fóra, e só comprehe.nder o que é
contra escrlptoa pcrntcl01os 1obre taea obje· relativo â lmprPniJR. Eu fui de <>pinli!o que
r.t.os c aindll contra os que tllo dirigidos â na Lei fosse só comprehendidn. a pa.rtc d11.
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iu1prensa; tanto porque sou desse peJUia·r, Antes crt'lo, St'gundo noticias tenho, QUt' tocomo porque dessa pouca. llcão que tenho. dos estes dt>sprezos forun1 gl•stus, escarros,
a.inda. não encontrei em Lei alguma. (das qu( risos, etc., etc. e estes casos não ha Lei que
tenho vi-sto) de Ube.rdade de imprensa, in· evite, isto é, o que corrJge a moralldadt" pu·
cluidas penas sobre a liberdade de fallar.
blica; e 6 a melhora. de costumes. e par&
O Sn. CARNEIRO: - H a.
Isso convém du tempo ao tt•mpo; estamos
O orador continuando: ...,.. Pois que m'a ainda nessa passagem de Governo velho para
apontem.
Governo novo; não se evita Isto cum uma
Ld, em que se ponham penas â liberdade
O SR. C.\HXEUtO: - Eu apontarei.
O orado-r: - Pcfts bem. !Verei quál if: ~t· fallar, estou que isso 6 multo bom, mas
ora o Sr. Murquez de Marlcá hontem expli· não se evita a lmmora!ldadc. A maior parte
cou muito bem ,a difficuldade que ha de se desst•s ataques, e dos que o nobre Senador
achar a dltr.erença d-a prova por escripto, ou acaba de ponde.rar, são por gestos, e já um
por palavra; e mostrou que era depois do nobre Senador ponderou muito bem a diffi·
pensamento materlallsado, porque só se ma- culdnde de ae reprimir; ora o corpo de deterlalisa depois de imprimir, e circular; as· licto, neste. caso, ha de st•r indirecto, feito
sim não fallarei nesta .parte; m·as outro nu· com provas testemunhaes, e esta não é inbre Senador, como detlensC!r da Nação, e f:allivel. eu mesmo fico tremendo desde já.
dos bons princípios que professa, recorreu de tal -corpo de delicto, e digo que em tal
ainda a um meio, que era a diffieuldade d·~ caso não fallarei mais: porque de minhas
ficar impune aquella parte: ora eu não que· ::;!mplt•s palavras se pôde interpretar m·al,
ro que fique lm·pune; mas se reserve para da.ndo·se um entendt>r diverso; fico tremen·
o Codigo Pena.! ess,a punição; e para isso do. pois que todos conhecemos a. collisão em
o nobre Senador recorreu a alguns exem- que está a prova tt•stemunhal. Eu figuro um
. pios a que de.u grande peso, e foi - veja"'SC t•xemplo: se se estiver fazendo um elogio
o que aconteceu na· Revolução Franceza - e (e mesmo recitando-o) a um Ministro, e se
ainda outros que apontou. Pois póde já.mals der uma risada sardonica, será delicto? Eu
quadr811' este exemplo ao nosso estado paci· nada . disse, só me rl; em lugar de dizer
fico? Será o mesmo entre nós, uma N,ação isso que diz é mentira, que faço? Dou um.a
pacifica, que uma Nacão revoltosa, que não risada sardonica, escarro; arrasto os pés, ou
con)Jece Lei, c só o impulso do seu delirlo uso de outros modos, mofando o que disse;
em fermentacão? Não tem paridade o exem· estou incurso; mesmo quando tenha dito uma
pio. Que effeito teria uma Lei muito .boa .no verdade em abono deste ou daquelle. póde
estado de revolução, como foi o da Franca? haver quem vâ depôr o contra.rio; uma paDe certo nenhum.
lavra dita em um sentido, quando se conta,
é
desfigurada, e estamos vendo isso na con·
Quem a faria executar? Ninguem.
um diz - dli8&C a.s8im, outro nti·(),·
versaçl.o;
Porque em uma Revolução, tal como fo1
a. da F-rança, vão tcdas as. Leis pelos ares. foi de•sta ftínnt~.; - nós estamos vendo que
A Nação quando melo da 'Revolução se con- ape"nas se dizem as cou888, ellas são fogo
stitue é ao travez de todos esses males, qu(• contadas com glozas, são desfiguradas; por
são excedentes á pena, ao calculo, não tem Isso já disse que fico tremendo; -até hei me·
llnb·a de demarcação, não se póde que não do de conversar com o nobrt~ Senador que
se atropd.am Leis, Direitos, tudo. Lem.brou, professa uma tal doutrina, porque Póde dar
e lamentou o mesmo Sr. Senador que nas ás minhas palavras outra. lnterpretaciio, que
prox.lmas eleicões se désse muito pouco ou me faça. Ir ao Tribunal dos Jurados. Ora em
nenhum caso a homens bem capazes, e que quanto â opinião de que, deve cohlblr-ac a
se votasse em quem talvez não merecesse liberdade de fallar, estou que deve Sl'r. mas
e isto porque não faziam parte desse parti· em outra Ll'i. Quanto ao 1" artigo da Lei
do das eleições; sinto que acontecesse isto; suste~to que deve 11er supprlmldo, l'mbora se
1111 houveram nlguns desprezos. poderá
dl· diga que em todas as Leis. que se têm feito
zer-se por isso que o. Lei é m·anca? Não. vem sempre n artigo da Constftulcão. Isto

'
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nAo ê exaDto: a Lel que regula o .Direito f -'Direito - no slnsular, quando ae tallade propriedade nAo teve esse artigo; ·come.. va d()S abusos, era s6 relativo A faculdade
oou logo dizendo: - A necessidade absolu· de publicar pela imprensa, e nllo dos outros
ta, etc. .
modos d& eomm.uni~ar o pensamento; foi-se
A que regula a pona de morte tambem aquelle ar~umento, a proposlçiío é colllplexa,
não tranll(lreveu o artigo da (Jonatltulc!o; é um direito que se desenvolve por muitos
aqui póde ser a mesma cousa.
aetos distfnctos, e em todos estes modos de·
O Ba •. CABNEIDO DE CAMPOs: - Sr. Pre- ve.rá a Lei reprimir os abusos exor.bitantes,
aidente. Era. quasi etouaado tallar-se mais assim como fixar .a rafa do direi.to, que gana mataria, ella está discutida; mas nesta rante a Constltuiolo positivamente. Poder-sediscussão tem appareoldo diversas cpfniões: h& dizer que a Lei atê tra.ta de gravuras, de
a discussão passou de um dia para outro; que no artigo Constitucional se não talla;
os nobres Senadores insistem, e repetem ar- ·m.as não se deve se-r restrfoto a este ponto,
gumentos: torcoso é ·que eu repita os meus. quando nós temos visto que pratica ha nas
. Assim, desprezando, ou prescindindo da Leis regulamentares, e ·que nlo nos Umltaqu6StiLo da epigraphe, passarei: ã materlá do· mos tanto aos a.rtlgoa que nio lhes demos
artigo, porquanto quasf todaa .as ·Leis dei-' muitaa vezes alguma e:JQpansão, mormente
xam de ter e-plgraphe, e esta põde ser feita quando não repugna A lettro. e antes é conpela analyse no fim, porque ella não mais forme ao ~spfrito dos m611Dea artl!OS.
que para mostrar qual ê o eaplrlto regedor
Aaaim procedeu a Legislatura, por exemda Lei; e pendendo a questlo sobre ou não plo, nos Juizes de Paz, quando tratamoe de
· 11asaar o artigo 1° ou, emendar-ae, e então mais algumas attrlbuicões, aU:ni das da cono principio da Lei - a base geral, cahirá cillação que erum expressas; e · nlo será
.por terra, ou ~ austentará, confo:rme Mr muito admitti.r-se as gravuras, e flglLru, pora decisã~. e po·r Isso sõ no fim do Titulo que são umas espe.cies de impretos; mas
se podel'á. aaber bem que epfgraphe qua- quanto ao11 ria011 aardonioos. gestos, arras.
dra.
. . . . tamento de péa, etc., a ConaUtuiçAo não traEu disse que .não era admis11i-vel a · opl- tou disso. e n001 póde sor a !aso de modo al·
nião doa abusos dós manuacriptoa, · e das pa- gum extendida; as Leis que regulam os dtlo'
lavras; e foi então o meu principio, que fa- ll<ltoa dos homens, attendam aos malee qu.'
~ndo uma Lei regulamentar, ella devia podem faaer ã 8ooledade, quando Ião de ai··
desenvolver tudo quanto contém o artigo da guma lm,portanchl. não é possivel que te vAo .
Consti~u1olo reslpectivor nãB _,ndq, Ut~lm.
occupar de tantas cou1a1 e tão pequena.l:
vem n ser a Lel contraria aoa prlnclplos, ou aaaLaa o que concluo é que a Lei deve adoptt
»elo menGS vetJl a aer diminuta, e manca, e ao que diz a Constituição e que deve. oohlbh
o tel' · m.enos corolla.r1os do que oa que se os ahuaoa de palavra ii, eaerlpto•, e. impres·
~IUl'lD dos ~rlnciploa estabelecidos. Diser-ae soa. Disse o nobre Senador, e doaaflou que
110rém que o artlro da Con11tltulçJo s6 trata lhe moatras1em alguma Lei que tratas11e da
d~• a'butol QOs impreHaa, ê ieao na verdade imDronsa, e vleue tambem cQIIl abu101 de
uma lnterpretaçlo beJll tor~a. e QUe moa. palavra•: eil-a aqui: eu vinha prevenido
trel que era oppoata A lettra e ao eapirlto para lMo, aqui eatA a Lei de Fran~ de t
do artl1o: o artigo da : Conatltuleão dl1: de NQv~m.bro de 1815, outra d.e. 17 de Malo
(lou). Ora lato é o meJ~mo (tradqliQdo eate de. 1&19 i te~ o tl~ulo Lei 4e. (leu); outr•
verbo ...:.. podem - no seu equivalente) quer c0111 o metmo titulo, ê !$e 25 de Xargo d~
dizer: - Todot têm direito de oo~munlcar 182~. e não fallo em. multaa O\ltraa. Eu nio
os leua ·penaame.ntOI, por palavraa, escriPt~; duvido cio que d~uer..,~ oe pQlJret Senado·
e publlcal-oa pela Imprensa; - e po.,ta~to o l'el, que a Franga. ai:abava de uPla revolução
· dire-1to de que 1e falia no fim do ~ragra- '3tD&DtOia, que era. ~Qrtanta ,preciao cohlbh
pho ê aquelte que 1e enunciou Qo Pl',Polplo com eua novidade, e que dellllt revQluçlc;
d111le, aem di((er~aioa; c: ~ta aqul c()mo nl\o ha uma 1rande d~laualclade para o ..tad«!
te.m funckmP.Ilto nltum, e cabe por terra pacifico. que nós temos; o Texto da Conatl•
nqucUa lembrança de que estando a palavru tuição 6 que nos rege; que nosso cslarlo ri
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multo malt feliz que o da ·França, é lnne- dt~r .Executivo. e não prohibe a censura dos
gnvt•l; mas pergunto: não temos ouvido di· '!ncarregudoa das funcções publicas, etc. DI·
zer que ainda a·gora ha. bem pouco tempo ~~m QUI:! estamos gastando ·tem·po; poi·s, se
em Pernan1buco pegaram em armas, e que :não fizermos isto nesta sessão o fa.remos em
houve uma e1pecle de sublevação, ou aedl· outra, porque a Legislação actual é defei·
cão; ê facto que eu não necessito aqui bem tuosu, e quando nüo saia t•m tudo perfeita,
classificar, porém não pôde dizeJ'-se que nlo · tambem nenhum Legislador se deve pe-rsuah.J' preci&io de a;pa.gar-ae alguma scentelha, dir que uma Lei que faz ha de ser eterna.
a tranqulllidade não é tão abaoluta, que illiio, Senhores, antes de pouco tempo se lhe
p·casa dizer que devemos dormir a somno ncham defeitos, e esses outra Lei os emen·
solto, o nobre Se.nador estranha. que tambem · clará; não vamos qut'lrer dar á Constituição
se comprehendam na Lei outros ai7'•.1 sos P 14"" 11ma intelUgencia forçada. A difflculdade, que
doa impresaoi, eu acho que não é isto culpa •16s temos de entender o a·l'tigo é por sermos
nc'lla; os Deputados que organisaram esta f:\ldOs homens de lettras, porque. se não o
Lei já asaim o pensaram, e se ba culpa, en· Jr.osse·mos, não Sf lhe dava essa interpretatão Isso é culpa da Constituição.
· r;ão; dê·se o artlg? a um rustico, ·e ouvindo-o
Ora quiz outro fazer-nos tremer, dlzen- u.ão dá outro sentido senão o da lettra. Tedo que do abuso d·esta Legislação resul.tariam nho portanto mostrado que pelo espirita, ·e
~randes males. Supporá talvez o nobre Se- pela lettra da Constituição, não se deve en&a·dor que pelas Le~s a.ctuaes ficaria mais ~ender de outra maneira; e de mais tenho
gnrantlda a faculdade de fallar, ou .preve- mostrado que- as Nações civllisadas, e mais
nldos os abusos de uma maneira mais mo- :•nti,gas que n6s, neste systema, euvolv.em
de.rada? Está enganado em querer que os a(:· 11& Lei da Im·pren&a penas para os abu'sos
cul&doa vão para os Juizes permanentes, e das palavras.
Quantoo aos Juizes, qual ê a instituição
suppôr que ficam de peorr condição indo ln·
cluldoa aqui, os Cidadãos até agora, abusan· ;uais beneflca. que a dos Jurados? Nenhuma;
do da palavra, ficavam em multo maior pe- íogo como ê qu;e pela difficuldade s6 de se
rl&o, porque são julgados pelas Leis. e as 'juntare-m os Jurados n6s nos recusa.ramos a
Leia existentes a respeito de palavras são l!la? ella deve ser o nosso :Palcadlo, quando
arbitrarlu, e pedem incommodar muito !Por· tormos julgadcs; e até para facilidade é bem
que •ão m.uito maiores as penas. A Ordena· ~azer já esta experiencia; porque como a.
ção diz que quem f,allar do Rei póde ter até ~onlltfotuição diz que teremos: Juradosj nas
pena. de marte inclusive: quem fallnsse dos ~a.usas tanto cíveis. como crimes, isto serve
Ministros tinha uma devassa aberta, era pu· para :nos regular, e qua.ndo chegarmos ao
nido severisaima.mente por um Deoreto de 56 Codigo, já temos esta experiencla, e estacomo ~4. aqui ae disse, etc.; logo como não mos mais habllitados para julgarmo& dos ca·
poderemos· a1ora emendar a Legislação a.b- 301 em que deve ter lugar; portanto não ha
surda,· com o medo dos abusos que se n03 niato inco.nvenlente algum. Ora pa~eceu o no""
quer IDcutlr, e que não podemos assegura! bre Senador que~er Inculcar que n6s atê
o futuro? Eu sou homem muito esperançoso, agora podiamos usar da palavra como qui·
por 1110 não ·me afasto deste meu modo de ;essemos, e que daqui em diaJlte f.icavamos
pennr. A Constituição manda fazer a Lei privados disso. e pareceu tambem dar uma
reJulamentar: ella não só se occu.pa de de· idéa t;emlvel dos Jurados; isto é o que sem
tl'lrmlnar as penas aos abusos, mas atê de duvida ninguem admlttlrâ. Ouça-se sobre os
fixar os direitos, que a este respeito per· Jurados a Brow •Law, o g.rande orador da
tencem aos Cidadãos; ella diz que tem este« Inalaterra... Este orador diz que a insti·
a aquellea direitos; depois limita. esses di· tuiçiio dos Jurados ê o Juizo mais benefico
reoltoa.
e diz que as Nações· o podem tier, ainda os
D11 que ê licito fazer analyses · .razoa- Povos· menos clvilisados; diz que em Bota·
~,eis em materlas Religiosas;
diz tambem ny BaY mesmo ae devia. instituir; porque
que ae nlo .repute nunca ataque fe-Ito ao nenhum ben.t>flcio se podia fazer maior que
1\lonarcha, quando feito aos Agentes do Po· este; logo para que tal horror a este Juizo
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doa Jurados? J•á disse bontem, sou Juiz, mas salbla) inclulamos na. Lei da Liberdade da
não tenbc a animosidade de enunciar a pro- Imprensa a parte pt!nal de liberdade da pap·oslçãu d,e qUt- o Povu tenhlt mais contianta lavra; e po.rque eu dJsse que não havJa Lei
nos Juizes actuat-s, do que nos Jurndos, e que a lnclulu, elle citou Leis da Fra;nQa, mas
se a ConatLtuição o dá nas causas civeta. e de que tempo? Do tempo da Franca. &!volu·
crimes: e ~ nós Já o temos em pratica so- clonaria •...
brt.> a Liberdade de Imprensa, -para que nos
O SR. CARNEIUO DE CAMPOS: - 1Nt>go isso!
havl'mos querer a.ssusta.r com tanto horror? Não são do tempo da Revol~Qão, para Jsso
Eu o niío tanbo. ·De ma·is não deve havH tan· veja as datas .•.
tn-s reuniões, como se quer pensar; o Povo
O Sn. BORGES: - -Não sei: mas esqueceu·
Já ha dt> ir-se afazendo a conhecer per si lhe qut.> ainda ha pouco a F-ranca mesma tez
mesmo quando lhe convêm chamar o offen- ·excepções á. liberdade de i1J\prensa., e não
sor a Jurados, pnrque lá. está. na Lei a pe.nn toca na Uberdade de fallar. Disse mais que
pn.ra quando houver o calumniador de ser eu tinha sustentado que no estado pacifico
sentenciado. Ora, os casos mais .graves deste e tranqulllo em que nos acbnvamos ·não era
Govt>rno siio até agora Julgados por tres ho- preciso que a Lei abrangesse a falia. Disse
mens na Relação; quanto é ·mnis facll -en- tambem por l!!so que o nosso estado não era.
ganarem·se tres do que doze? Como se p6de tão pacifico que não tivesse visto ainda ba
negar Isto aos Jurados onde o homem goza pouco tomar-se armas na Provlncia de Perde mais gnrnntlas? Onde elle se detende nambuco. como se póde dizer isso; e chn.verbalmt>nte? lato •não tem contra. O caso do mar-se-lhe perturbação?
Clt•rlgo. que apontou o nobre Senador, e que
Foram 30 homens, como diz o Otticio
diz foi preso po.rque apontou o que vlo do do Ministro; Isto não ê que :tomar armas
Livro, e que soffreu ·Penas, é multo tnappil- uma Provincla; .restava dizer que 30 homens
cnvel ao nosso estado actual; acaso seria que tomaram estas armas toram provocados
preso pela 'Lei, que nós vamos fazer? Não por discussõt>S que se f.lzeram que proclamat~ra para aquelles. que regiam. naquelle tem- ram sedição: mas o :Ministro não falia em
po, portanto nãQ vejo razão para esse hor- semelhante cousa; .para que veio isto aqui,
ror. Um outro argumento é que as ga.rantfas salvo se fot vontade de tallar em Pernameram só sobre os direitos contestados; mas buco! Pois 30 homens tomam as armas em
nós tinba·mos porventura an1tlga.mente o di· Perna-mbuco. e não dizem se toram seduzlreito de analysar materlas Religiosas? Isso doa, nem ,provocados em publico ou por paero. prohibido; Unhamos o direito da cen- lavras, e- isto vem como exe.mplo de persma Ministe.rlal? De certo que não.
turbação citado aqui?
·Diz que haverá a difficuldade de se ajunPóde isto nunca quadrar? Não.
tar os Jurados; é verdade, todos o conhe·
IPassou depo.ts dizendo, que grande mecem. mas atê agora os não hnvin, porque do se tem dos Jurados, querendo por isso
era . il'to julgado pelos Juizes permanentes: que fiquem Impunes os ataques da llberdaa.gora n6s temos dado a este trabalho para de de tallar? Nilo. Senhores. Nilo ficam 1mgozarmos dos bens, que delle nos ve.m. NlhiZ punes se:jam punidos.
mortabilua anf.um,, como o Poeta Horaclo...
Mas a iJUestão ê que sendo o nobre Senão hn cousa. que os homens não possam nadar de tão boa M em todos os seus actos,
vencer; · nssim vamos desempe.nha.r este ·ar· agora quer occulta.r Isto, porque nAo quer
tlgo; e depois disso se qulzer.em que as in· convir comm·lgo. Eu não quero que fiquem
Jurias e outros delfotoa que occnr.rem mais Impunes; quero sim que se punam, mas
vez-es. serjam Julgados pe~os Juizes perma- quero por castigo nesta Lei: seja PR~ra ounent('s, por ser lno mais commodo, quando tra; esta s6 se occUIPa da liberdade da lml.fe tra.tar dessas injurias, ,p6de assim deter· prensa. não ê dos Jurados que eu tenho me·
minar-se.
do; sim tenho medo do que j4 aqui se pon0 SR. BoRGEI!: - O nobr«' SPnador apre- derou hGntem.
Temo o corpo d<' dellcto Indirecto. que
aenta o seu discurso qUP·1'4>Ddo mostrar que
as Nações cultas (IP.mbrou umn. dellas como se faz dessa qualidade de crimes, que ê por
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prova :tt>Stl'munhnl, que au presente t•stá aquelle que chamar a outro tolo tinha Jumulto corrupta.
rados, etc., porque Isso mesmo de dizer que
Fez·se a. apologia dos Jurados.
mentlo, que é tolo, etc., dlminuia a sua .repu·
Tambem t>U a taco: mas a prova teste· tacão; p0;!s está na Lei, eis o que ella diz
munhal que se dA nesse corpo de dellcto ê (leu): e ·estou que não haverá mais que ta·
c!~> que tenho todo o medo; elle mesmo illus. zer do que convocar sempre Jurados;
eis
tre St>nador Juiz expe.rlmentado de muitos porque eu disse que não e.ra Lei boa, e que
annos conhece o perigo, em que p6de pôr se dt>vla lr isto f'm parallelo com esta, mas
a qualqut>r memb1•o de Sociedade; ainda niio se entendeu assim, trouxe-se aqui logo
mesmo o conversando podem ser lnter.pre· o eas·o de uma revolução, e de anarchia; sem
tndus as suas palavras em diverso sentido, e se lembrar que nesse caso lê o povo sem :reachar-se quem depc:mha: aproveitar-se qual· gra. Quero que vamos s6 com o artlg() da
quer inimigo de uma expressão para torcel·a C.(Joiistltulção, e le·i·am"!s~ 1todos os} mais:
a seu gelto, e ser o homem, pelo menos, ac- quando o artigo diz: - qualquer tem di·relto
cusado, e que fará. o J'ulz, quando se lhe de emltt~r oa s'eus pensamentos por palaapresentar o testemunho de tres, que digam vras, escriptos, e fazer Imprimir e publicar
- eu vi? Onde está. o descanso da sua con· sem censura prévia: a quem é que se refere
sciencia para dar a sentenca neste caso? Isto? E' s6 â impressão; 1tudo o mais ê fuPols é isto o .mesmo que o delicto da im· gir da sua lettra.
Eu já. disse que não ha df.relto algum
prensa, que dá. um vestlglo !permanente?
Não. O querer igualar isto no mesmo caso, que não tenha abusos; porque a todo o diê querer igualar cousas desiguaes entre sl, reito que ha se lhes põe responsabilidades;
que nunca. se podem Igualar.
ao contrario seria abuso esse mesmo direiO SR. M.\RQUEZ DE CARA\'EtLAs: - Sr. to: diz·se p6de usar da espada, do fogo, etc.,
Presidente. Esta Lei ê um mlxtlforio, e a mas quando se usa flca·se responsavel pelo
discussão ê / tambe'm um mixJtifor!o, e isto abusa que se faz do seu uso. Isto é princlVt>m de se não poderem destruir, que apre- pio geral, que cada um responde pelo n·buso
se-ntam nesS'e caso ladeia-se para f6ra. e faz que fizer dos seus direitos, sejam quaes !oembrulhada mi'XItlforla. Ol'a quer'fBe da!r â rem; logo para que estão os Srs. illustres
entender que das minhas razões se tf.ra qu~ Senadores com esta dlssertaçio tão longa?
não quero que se cohibam os abusos das pa- Quantos eserljptos não se f,izeram em Fran·
lavras: ao contrario, digo, sim, Senhor, de- ça que mostram que era preciso a censura
vem se co·hlblr, mas nem ê nesta Lei, nem prévia; e ainda hoje? E o que diziam os ania maneira por que estâ até agora cohibl· U.gos? Que 0 abuso devia ser prevenida, e
do; porque quando se falia do Rei ê logo não reprimido; que era melhor evitar que
a pena de morte: e não ha -de ser tambem punir; orà a Constltulcão julgou s6 que bas·
por prova verbal.
tava reprimir; assi-m não é poBBlvel, ne~
Ora. ai•nda ninguem negou a bondade dO p6de haver censura naquillo que não se lm·
Juiz dos Jurados, era preciso não ter prin· prime; portanto, jâ disse, a censura não p6cipio algum de direito, e negar tudo quanto de ser senão a respeito daqulllo que se imha, para negar isto tambem; assim a dia· prlmlr. O artigo das garantias versa s6 so·
S(>rtaçiio que se fez foi escusada. ao menos bre aquellas cousas, em que o Governo abpeln. m.inha .parte a dispenso.
soluto não hav.la reconhecido o direito de
O que eu tratei foi da bondade da Lei, CidadiLo.
e se convinha ou não estabelece.r JA .Jurados.
O 1llustre Senador que disse não havia
como eaU. nesta Lei; e ae nella, como jã se Lei que trataste da palav.ra, vlo que ae tidisse, não quad·ram: ora diz o artigo &n nha enganado; mas o llluttre Senador. que
(leu), por consequencla segu·e·se que u·ma a apontou, niio me assegura que ella foue
descompoatura, mesmo de duas regateiras, ·ln . feita em êpoca, e em estado pacifico, como
a. J'uradoa; um homem por algumas palavras· o em que nos achamos.
Os homens são como n pendula, segundo
com mais desp~jo la a .Jurados: mesmo
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p;u~•:u1 ul; l-·l·u.ncézt-s, ~:~ que dizem que elles lar na commoção de Pernwmbuco, mas lato
pendem para o l&do a que o leva o impulso: não me ê prohJbldo, o facto foi mu·ito pu·
assim as Lei1 da liberdade d·a imprenaa da bllco, <· disae·o, porque vinha para mostrar
Franca n!lo servem aenão para dar garrote qul! a tranquillidude de que nõs gozamos.
â liberdade dtl imprenaa, IJ)Ort~nto não 1 e nllo ê tâo grandto, que nft.o possa ser perturpôde citar eatas Lel1 da Frunca como exem-. bada, e mt>amo os Offlclos do Ministro não
plarea. Aillda hontem t>stlve com um 411· dizem que fllra 116 uma assuada, tomou ou·
curso de Banjami·n Conatant, onde desenvolve tro caracter, tanto que- fil·l preclt~G daT-ae
bem esta materia; ora 1obre isto tem sido prompta• prnvldenclaa. Eu nllo determino bem
t&lltas, e tão variai 81 opiniões, que atê J'Á o caracter que Isto tliJlha, mas ella nlo foi
houve a de que não houveasem per.lodlcos. mera aasuada. assim em fallar no facto não
Se, porém, se acha con venlencia em metter"'ll!e eo~mettl exct>sso algum.
aqui a doutrina sobre o abuso daa palavras:
O n,obre Senador, qu·e me prec.edeu
Isso ê outra cousa; mas por ora do que se
agora, diz que não tenho Tespondldo aos
trata ê só da liberdade da imprensa, que ê
..,.,,. Are:~.~ntos, C's quaes eram que as lt,
o esteio do Gov-erno 'Monarchlco .Conatltuclo.
rantias sõ vinham protegt>r· os direitos, que
nal Representativo, o seu paladio ê a. liber-eram negados, e para Isto referlo.se á hisdade de imprensa, sem ella não IP648 ,ro·
toria, que jã havia contado, dt> Lu1z XIV a
gredir. Agora direi contra o que lembrou o
rt>S.;leito da proprie·dade. Eu. acho que o U.
Ulustre Sênador do Orador de Inglaterra,
l·ustre
Senado.! c.>stá enganado, porque sõ no
que essa. liberdade alli foi no tempo do Rei
João, e Co.llStituclonalmente a houve s6 no Governo do Turco ê que ha Isso de nlnguem
tempo de (Dão se ouvlo) ... porque a Magna ter . propriedade, e que tudo ê do GrAo Se.
Carta, asaim chamada, foi logo em· desprezo; nhor; nos Governos da Europa· ainda ninera o mt:smo que os Reis de Portugal quan- guem disse tal cousa. apezar do dito de
do tinham Côrtes, e se os Reis eram pouco. Luiz XIV; logo quando a ConstltuicA.o ga.
influentes nellas, as Côrtes iam bem, se el- rantio agora a propriedade, não garantio um
Iea tinham maior ·força, como ~empre sue- direito novo, ou que fosse negado, pois não
cedeu, ellas queriam, . e. eram iÓ Côrtes que ~ uma cousa absolutamente nova o dlrelto
elle tambeui queria, e no f,fm tudo ficava da propriedade, e gozo de certos direitos, a
como o Rei queria, que tudo era do Rei; ê ella. annexos, o que se fez foi firmar de uma
1
o que eu aqui jâ. disse do tributo lançado ma.neill'a •mais explicita easa IPr()priedade. ·
na França, no tempo de Lulz XIV, elle ain- que de maneira em qUJe estava atê ag(na,
da a~&im t-eve- e11crupulo, mas logo lh~ pas- :Jão estava assentado sobre bases tão soU.
sou, pelo juizo do Padre J'esuita. ,De mals das, e desenvolvidas; n6s atê agora tinha.
todos oa povoa têm tido Côrtes, ainda. mes· mos sim o direito de fallar, maa eaae di·
mo os mais ba·rbaro1, e era fPOr ·Isso que es- reito estava sujeito a Leis demasiadamentt>
seil antigos zelavam tanto os seus direltoa, severas, para não dizer barbaras; nlo ea.
que . se. vir.a.m depois obripdos a de!I'ramar tava isto bem formado; ll.·gora sim, faz.se a
multo sangue para. rec(}brarem esses mes- declaração de uma ·maneira mala explicita;
portanto nAo acho .y-azlo alguma para se di.
mGS direit01.
~er,
qUe seja. sõ Lei da Imprensa, e só quem
0 Sn. CAIINEIBO DE CAMPo~: - Sr. Presinão
tiver olhos para ler ê qUê dfrt o condente. Eu pedi a palavra para responder ao
fllustre Senador o Sr. Borges, que disse que trario, A vista do Ar.tigo da Conatltuiclo.
eu tinha a.P"resentado Leis do temp'J da · Re- Tam·bem nõa tlnhamoe camaras Munlelpaes;
volu.;âo. Não é a.ssfm; o lllustre Senador .() com tudo veto um artlgo ·para ae tuer
uma •Lei a esse relpefto, antes Isto j4. era
não reparou nas dat.as que eu apontei.
cousa
de que os Po,voa e.etavam gozando.
apreaentet a. Lel de (leu) e a de (leu), e
toda.s estna Leis têm o titulo (leu) . . . e são
J'4 se most,rou que a respeito do direito
dcpots da Revolução: logo estA. mostrado que de fallar não ('ram tão fracas a.s penas: e
satisfiz /ao que fpr.omettll quandõ !fe, dJI!'ae tudo o mnis que se tem dito aobre m U'ber.
que haviam Leis. Accusou-me tambem de fa.l· rlade da im•prensa, que é prPclso dar.lbe to.
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di a plenitude, isso ninguem o nega, e se
01 nobres .S~:nadores pensam que eu opino de
autl•a sorte não me entendem.
0 SK. VISCONDE DE CAYHÚ! - 8r. Presidente. Parecerá egoismo o fazsr uma refle.
xão, mas não 'im·porta, ser.el taxado assim,
e multG menoa quando jA. o Hlustr& Senador,
pelo que dlase, me considera como por elle
·e:xcommungudo Pall'a não .fallar ma.Js com.
mlao: mlls a questão ·nlo trata aqui disto,
e flcurA. no caao daquellas cousas que entre
nóa 11e diziam, que El.Rei tem coatas, quanto mais eu. Nós não estamos no caso.
~:r] ~~~;.tf)J
N. B. - 0 Ulustr& Senador fez um

longo discurao em opposição ás .ra.
zões do Sr. Borgea, mas não pôde
&L.,r ouvido oapazmt~nte, por isso o
não tran~cr~vemos.
-.

i.'"~#.,;,.i

O Su. BOHGEIJ: - Sr. Presidente. O no.
brc Sen.ador o Sr. Carneiro escanda.lisou-se ·
de eu diz1:1r que tocou em Pernambuco, sem
ac.;o neOt's&ario, "e dil que não foi mera as.
!!Uadu, eu digo só que aa •.Participações estão
sobre a mc:~a, e dizem que não foi "Pertur.
bado o soce·go publico, cs Off-iclos é que o
dium, não sou eu.
.Tulgada a materia ba.stantemente
discutfda 1 o Sr. Presidente pôz á
votação, da maneira seguinte:
Propôz: 1." Se se approva que se
tratasse da epigraphe depois de ser
discutida a mo.teria dos titulos. Ven.
ceu-se que sim, e ficou por consequencia prejudicada a primeira IP&rte da emenda do •Sr. Borges.
2. 0 Be o artigo to devia. ser sup.
prlmido. Nlo passou.
3. Se o artigo t• serfa redigido
como estA Utte:ralmente na Constituição, artfKO 179 paragrapho 4°.
Assim se resolveu.
.f,n B!! se devia addltar a extensão, e limite do direito de proprie.
dade nos escrfptos. Foi rejeitado.
O Sr. 8{lcreta.rfo pedio n: ·palavra,
e leu dous ottlclos do Ministro da
Justiça.
1." Communlcando, que tendo o
Prl'sidcntc da Prol·incia de Pcrnam·
0

·
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buco •participado pelo seu o!ficio de
1'9 de Fevereiro do corrente anno,
que na noite do to 'Para 2 daquelle
mez, no Sitio dos Al .gado~. proximo
á Capital, uns poucos àe individuas
armados, depois de proclamarem alli
o Systema Republicano, e a abolL
cão da Monarchia Constitucional
Jurada, e estabelecida no lmperio,
·marcharam pelo interior do Paiz,
1.mblevand(} os Povcs, e arrastan.
do-os aos seus perniciosos fins, co_
Incidindo este facto com as noticias
que ao Governo haviam chegado em
diversas épocas, dos !boatos que na.
quella P.rov!ncia o partido desor-ga.
nlsador tizera e::•,;:alhar, de que com
a abolição do trafico da escravatura
tornariam ã escravidão todos os ho.
mens de côr libertos, o que concorreu para haver uma quasl commoção na Freguezia de Ipojuca. que
n!lo teve consequencias pelas p.rom..
P~.as providencias
adopta,das pelo
respe.ctivo ,presidente; as participa.
ções feitas pelos nossos agentes dos
· Estados Unidos da America e GrãBretanba, d·e que dalli se •pfspunham
p:1rtir, e haviam já partido para
aquella mesma Provincia e outras,
alguns doa principaes ca·beças daRe.
volução de 1824, que havia.m sido
banidos. e sentenciados á morte; os
pasquins insolentes contra a Sag.ra.
da Pessoa de Sua. .Majestade o Im.
pera~dor, e paJileis lncend1a,rlop, que
se fixavam no Maranhão, apo.ntab.do o Distrfcto de Pastos Bons, oomo
lugar onde dever4ia 816r proclamado
o mesmo Systema Republicano; a
opinião derramada. em algumas ou.
tras Provlnclas, com maior tendeu.
ela para aquelle tim; a licença d.,..
mal!iada, com que de certo tempo os
Perlodicos, a titulo de oppos1çao,
p~ocurav.nm
desacreditar os Agentes do Governo, e incutir mascara.
damentc aos Povos, por meio de cor.
rcspondencias, desconfiança contra
todos os seus n.ctos; os ataques fel.
tos na occaslào das Eleições a cm-
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pregados publlcos: e finalmente a
ld6a. de aquelle acontecimento teu.
do tido lugar em uma ·Provincia on.
de jl1. por duas vezes se tinha que.
irido est:J&belecer ~ Syatema dem.ocratlco, poderia ter grandes ra.mlfl.
cuções, que ameaçassem a segurança
do Estado, e perturbassem o socego
dos paclficos habitantes della: todos
estes motivos obrigaram á Sua. Ma.
jestade o Imperador a lancar mio
dfl medtd&fl ener-glcas.. .Ordenamdo,
pelo Decreto de 27 de Fevereiro passado, que remette por cópia, que ·na
conformidade do artigo 179 para.
grapho 35, da Constituição, se aus.
pend~m aln pro~lsoriannentel ·as
formalidades que garantem a li'ber.
dade individual, em quanto durass~
a urgencla desta medida, afim de ·
que por este meio se pudesse nio só
vir ao verdadeiro conhecimento da
extensão que poderá ter aquelle attentado como prevenir o seu pro.
gresao.
Esta providencia, porém, que foi
ditada pela solicitude com qu_e o
mesmo Augusto Senhor vela sobre a
segu.rança de todos ()S seus fieis sub.
ditos, e estabilidade do Governo, que
felizmente nos rege, foi auapensa
pelo Decreto de ~7 do pasBndo, junto
por c6pla, logo que pelos offlcloa re.
centemente recebidos, constou que
aquelles rebel.des, nio tendo' com ef.
feito achado apoio algum, e perae.
g,uldoe pela tropa, que immedlata.
mente fOra em seu alcance, ae ha·
vlai:n dlapenado, e se acha na P.ro.
vlncik ~atabelecida. a. ~ranquUl:ld~
de. E remettendo as cópias dOI of.
ficios, que recebera sobre· este objecto, accreacenta s6mente que além
doa lndlviduoa que constam da re.
laçA.o junta, e que foram apprehen.
dldos pela tropa, que os perseguiam,
pr«i1tuncllld08 QM!los
e de alguna
Paaquina que ae affixarom, nenhu.
ma outra medida de prevençio con·
sta haver.se tomado.
2." Remettcndo a deva88a, a que

se procedeu na Provincla do Mara.
nhlo em consequencla dos requeri.
mentos, que dirigiram a este Sena·
do o Cupltão José Francisco Gon~:aL
ves da Silva, o Tenente.Coronel Fran.
.cisco do Valle Porto, e Manoel José
de Medeiros contra o ex-Presidente
daquella Provincla, o Senador Pe.
dro José da Costa Barros.
O prtmelro ott:icia, !ol ,-eme;ttiido
ás Cornmiseões de Constituição e de
Legislação, e o segundo foi s6mente
á de Legislação.
Tendo dado a hora o Sr. Presl.
dente marcou para Ordem do :Ola:
1.° Continuação do Projecto de Lei
regulando a liberdade de Imprimir
os pensamentos por escriptos ou pa.
lavras.
2.0 O Projecto de Lei declarando
oa alva.ráa de 17 de Julho de 1809, e
2 de Outubro de 1811, relativos aos
legados do uso fructo vitaliclo.
3.0 A ResoluQã.o autorisando o Hospital da Caridade da cidade de Por.
tq Alegre ;para adquirir, e possuir
bens de raiz até o valor de oitenta
contos de réls.
·Levantou.se a Sessão depois daa
duas horas da tarde.

SESSÃO DE 8 DE MAIO DE 1829
P8E8IDENCIA DO SR. WSPO CAPELLÁO·ltÓB

A's dez horas, achando.ae preaen·
tea 38 Sra. Senadores, declarou o Sr.
Presidente aberta a SeBBAo; e, Ilda
pelo Sr. 4" Secretario a Acta da an.
terior, tol approvada.
Como nAo houvesse expediente,-an.
nunclou-ae que 19 tratava da - prl.
melro. parte da Ordem do Dla, que
era a contlnuaçAo da 2• diacuaaAo do
Projecto de Lei regulando a liber.
dade de exprimir os pensamento•
·por eat'rlpto, ou tpalavraa.
O Sr. 1° Secretario leu entAo o
artigo 2", que é o tegulnte:
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"A'busam do direito de communlca.r 01 ~ho. Este r&lath·o - os - parece que "
aeus pensamentos por escrlpto os que po1 refere aos antecedentes, porque (leu) que
impresso de qualqu~r naturt>za os emiHirem. • rege estes ataques? Como isto não faz por.
tuguez, Julgo melhor JlzeJO.se assim (leu)
Pedlo a pnlunn, e sendo.lhe con. menos aos - e seguir - ataques directos
cedida, disse
contra o Systema, etc.
0 Sn. PUESID~:STE: - Eis o authog.rapho
O Sn. SATUR:SINO: -·Não se lendo todos aqui está o - os - encaixado como que á
os paragrapbos que compõem este artigo, de- forca, pcrque atê está. por outra lettra;
vo crer que só se discute este primeira rece que ficará melhor como lembra o Sr.
membro; mas elles são de tal sorte ligados Saturnino.
entre si, que quasi se não 1podem destacar:
O Su. S.\TUll:SINo: - Se é preciso emen·
pareda bom que se declarasse que todos el. da, eu a mandarei, e ainda tenho mais qut
les vão entrar em discussão.
dizer para baixo.
·
O Sn. PRESIDENTE: - Póde ler.se o ar.
O Sn. IvL\nQt:I>Z DE CAlt.\YEI.L\S: - Sr.
tigo 2° e o pa.ragrapho lo, porque estes pa· P.resldente. Queria unicamente saber se no
ragraphos têm divisões e sub.divisões, e sen. authogr~);>ho (;S.tá t> Telatllvo - os - com•
.
do isto ·muito para se comprehender de uma se lê no· impresso.
só vez devemos ir por partes.
O Sa. PBESIDEXTE: - O - os - está. en.
O SB. SATUBNINo: - Fiz essa:c reflexão caixado â for~;a, e por .outra lettra, tanto que
porque intento fallar sobre a ordem dos pa.. c3tâ entre Unhas.
ragrwphos.
0 Sn. l\fAI:QUEZ DE CABAVELLAS: - Esst'
O Sa. MAittlUEZ DE CAII.\\'Er.LAs: - Tem relativo - os - é como bem disse o illus··
sido sempre o cstylo discutirmos artigo por tre Senador, ref<'r!do aos pensamentos.
artigo; ora o 2" ccmprehende todos . este&
O Sn. S.\Tt:msr:so: - Quero mandar a
paragraphos; logo pa.rece que se devem ler emenda t,;Jara que se supp.rimu o Te!ath•o touos, 0 cada u!ll de nós fallar uaquelle so· os - que
precede á palavra. emittirem.
bre que tiver duvida. Todavia convird qut (Apoia.fl.os.)
vamos discutir um, e depois outro, porque
EliENDA
este ·Projecto envoh•e penas, que é materla
muito importante. Mas a leitura só do arti-gc.
"Supprima-se o relativo - os - Que
.não é mais que uma introduccão.
precede á palavra - emittirem - no fim do
O Sa. PltESIDENTE: - Eu já. tinha dccla. 1° membro do artigo 2.• - SMurnino."
rado que entrava em discussão o artigo 2•
Foi apoiada.
·e pnragrapho 1•.

pa.

O Sr. Secretario leu:

"Art. 2.• Abusam do direito de commu.
·nicar os seus !Pensamentos por escriptol o&
. que por Impressos de qualquer natureza qut
·seja, os emittlrem."
"1.• Ataques df.rcctos contra o Systeml
·:Monnrchico Representativo, abrn(;ndo e ja.
· rado pela Naçl\o, e seu Chefe."
"Os responsaveis Incorrem na pena ele
·prisão de 3 a. 9 annos e na pecunfa.rfa de 1
a 3 contos de rêfs."
0 SR. SATURNINo: - A primeira obs(!r•cA.o que tenho de fazer é, que aqui pa..
reee haver um erro grnmmatical; nA.o ael 11e
-ê typogro.pho, ou se -ê do mesmo authogra.

0 SR. C.\R:SEIRO DE C.\1\IPos: - Sr. Presidente. Eu me conformo com a emenda. sup.
pressiva do nrtigo - os - porém tenho de
fazer outra reflexão. e é, que o membro do
artlg" d~ve ser redigido desta maneira: -;os que emittlrem por impressos.- Fundom1l em quP. ta.nto o arti·go qu~ precedeu a
este na Lrf, como o Artigo Constitucional,
que 11e lhe substitulo, quando f:tlla no escri.
pto, entende ser escrlpto de mão. Jogo aqui
este escripto é synonfmo de ms.nuscripto:
aaafm ae dlz na Constituição: -- torlos po_
dem communicnr seus pensamentos por pa..
lavras, por escrfptos, e fazei-os in'llprimlr,
etc. A verdadeira ordem devln. s~r principiada- se ru•tns pnlR\'ras, dnlll l'"lc!! mnnu~~,.l-
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ptOi, e depoia puaa.r aoa lmpreaaoa; mu a 1 antecedente, la, etc. - e ir dest'arte nume.
Lei tomou outro met·hodo, e comeoou pelos rando oa pa.ragraphoa, porque então val com·
Jmpreaaoa para depois puaar As palavras. prehend·lda toda a materla, como - pala.
Eu nlo combato esta preferencla. porque vraa e escrlptos - nós llmltamo.noa aqui a.
com etfelto a communlcaçlo por vla doa im. Impressos, quando se venceu que tambem se
pressos ê a mala extensa e talvez a. mala tratasse de escrlptoa, e esta ici a opfniAo do
Importante; maa tendo-te no primeiro artl. Sr. Marquez de Caravellaa; ae Isto é assim
go, que f.Oi aubatltuido pelo da Conatltulolo, como vamos só fallar dos Impressos? Isto
·uaado da palavra - eacrlptos - com o ay. •parece' contradlctorlo A Constituição, ao ven.
nonlmo de manuaorlpto, nAo se deve aqui cldo, e at-ê mesmo ao que se quer evitar.
usar della de outra maneira. E' uma inco.l Para que lim-itar ainda maia aqulllo, que já.
herencla muito grande dar em um artigo ou estA tão limitado? Eu não queria emendar
paragrapho uma. idéa., e emlttir em outro a Lel, porque temos neoessidad·e della, e·
outra idéa semopre com a mesma. palavra; · talvez que as emendas façam com que não
isto torna.se equivoco, e póde occaslonar passe; mas todavia, não podemos delnr de
mts intelllgenciaa; convém, pois, conservar· 1 emittlr as nossas idéas, e portanto sou de
1e tanto em um como em outro a mesma opinião que se digo. que abusam na fórm:~.
linguagem. Offereço e mando A llesa uma do artl·go antecedente, porque dlzent!o-ae
.emenda a este respeito.
unlcamen1Se - tpor Impressos :...__ ond-e 1l:cará.
então o que se venceu?··Não offereço em('ndl.
EMENDA

i

0 SR.

MARQUEZ DE CARAVELLAS: -

iN6i

Ab
.
temos aqui duas emendas; uma é suppressl.
"Artigo 2.o
usam do dnelto de com. v-a do ·relativo -lOs- outra ê a respeito
municar os seus pensamentos por impressos do Impresso, e quer· que se diga tambeni _
de qualquer m~n.efra que seja, os que emlt. .,or escripto. _ Quanto á. primeira, convt>.
tirem"· - Oamt}t.T'() de Campas."
nho porque é necessarla, aliás ficava a gram.
matica errada. Porém não acho razã~ nas
Foi apoiada.
O Ss. MABQUEZ DE INHAMBUPE: -Sr. outras ref.Jexões que se fizeram; pa.rece que
Presidente. Tenho de fazer uma pequena ob. nasceram, primeiro de se nã.o ·pond<C".dr o
aerv'ação a :respeito da ordem e collocacão systema seguido nesta Lei; segundo de se
-destes t)aragraphos; bem vejo que agora só não ter lido toda. Pelo systema desta Lei,
'8e trata do ta, mas .por isso mesmo é que aquelles crimes, que não er~~;m dignos de
fallo da ordem de sua collocação, por me maiores penas, tiveram o primeiro lugnr. e
parecer tempo opportuno.
ela o motivo por que S9 velo a fa1lar da Blas...
· Sabido ê que quando se trata de outros Dh~mia, e da Relhdlo depois, suppondo.se
objectos conjuntamente com a materla Re- QU~ nl!.o eram crimes de tanto :risco, t•m aue
Ugloaa, sempre esta occupa o prlmei.ro lu. "S homens cahlssem. - Quanto â opinião de
ga.r; pareee.me, portanto, que o paragrapho 'lUe se devem .pôr as - palavras - antes
que diz reepelto A Religflo. deve aqui vir dos ~ eacrlptos - e depois destes os im.
antee dos outros. (AtJO'indo.t). Quanto, po. l)reasos - direi, que pela mesma razllo de
:rêm, a reepelto do artigo nem me posso con· ~ attender ao maior abuso, se deu prefe.
·rormar com elle, nem com a ~menda, porque rencia ao impresso. Por eacrlptos podl'm
J& se venceu, que se eomprehendeuem tam. entende·r-se os manuscrlptos, e podem en.
bem os ataques feitos por escrlpto, como tender.ae os impressos; mas como nos lm.
T. g. cart&Lmluivu, etc. : ora, este artlro pressos se .tcdem encontrar os maiores cr'r.
como esta, dfz ·_:_ 'abusam por esGrlpto, e por J. met, deu-ee.lhe o primeiro lugar, por lssrt
tmpreuo - o que quer dizer, que nlo ha mesmo que onde ha maior. delicto, maior
abuso de .pensamentos, ·quando ae nlo tmprl. I deve ser a pena. Destes eacrJptos o prlmef.ro
mirem. Parecia-me portan~o multo mala nL ê o Impresso; d('pola vemos 01 eacrlpto1. Q\le
tural dfaer.ae: que - abunm de communl. fn.zem a materln do artigo &•, o qunl dia
-ear oa aeus pensamentos na f6rma do artigo (leu} - no1 meantoa ootol, em q~ por catll
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são passiveis os abu.ros··da Ul#"rdacle da nalistas têm mostrado e todos nós sabemo•
impren.sa, e doa eacr•.'lptoa 1uio i7niprNBOB; que os crimes em ma.terlas lbeUglosas nas.
comtan·to, porém,· que se prove

e1J!i.aen:t~en.

cem mais d"' erro de entendimento, e não.
te (lU:B tM palat,r!U ffJram proferidas em pu.. arguem tanta perversidade, nem têm os mea.
blicas reuniãea, c que os manusor.ipto1 1aM.. mos etreltos contra a. ordem social, como os.
ram (lo gabine<1c do crutor c .i!: fi:eram, cir outrcs dellctos anteriores, feitos contra o
cu.Ja.r e.;m. aeu coMCntirmen.to. - '.Aqui esta systema do Governo, e seu chefe SU•P·remo.
a ordem, que é, nos mesmos casos, em que Po.rém pelo respeito qu·e de"emos á :Relipor esta Lei s.ão posslvels os a:busos da. II_ glão, parece.me coherente tratar delle sem
berdade de Imprensa, são Igualmente puni. primeiro lugar. Principiemos com estes, e as
veis os abusos das palavras e dos escriptos penas muito embora sejam aquellas, que as
nao impressos, etc., e segue: com tanto, po_ luzes do tempo têm mostrado ser apropria•.
.r'ém, ijUe se prove, etc.; foi assim procurar das á natu·reza de taes dellctos.
() sYstema prim·el'ro a ordem dos crimes
O SR. MABQUEZ DE .CAnAVELLAs: - Sr~
maf:.J'es, para deacer df:·s~e aos menores: Presidente. Parece.me qu.e o illustre SenaPoderia. julgar·se, que era mais natural tra. dor está enganado cuidando que se oppôz
tar primeiramente das pa.lav.ras; mas como com razões no que eu disse: não destruio os
ellas não são -tão perigosas, tratou..se e-m meus argumentos, e segue.se que tem muito
que disse
primeiro lugar dos escriptos: e •porque os amor á sua emenda. Em geral,
Impressos são de maior perigo, por isso a é uma. verdade, mas que seja preciso emen.
Lei se occupou logo delles. ·Eis o motivo por du, não é verdade. Tudo isto nasce de se n!i.o
.que esse artigo t.rata simplesmente do que ê considerar o systema. da. Lei, e de se não át~
impresS":io: elle está. bem enunciado, segun. tender que ella. só vai tratar dos escri·ptos;
-do o systema adoptado no arranjo desta Lei;· mas destes, uns são manuscriptos, outros
não ha. portan-to necessidade alguma de se impressos: aqui não se trata. do abuso por·
lhe fazer essa ·emenda, e basta. só que se lhe palavras, e só sim por escriptos, e estes ou
tire o relativo - os.
são impressos, ou oonservam..se manuscrL
O SR. CAR:o;Emo DE C.\MPOS: - Sr. P r e. ptos. A Lei diz - abusam de communic:tr os
:sidente. O nobre Senador que me precedeu seus pensamentos por escripto- isto não é
concede que •Por escripto, segundo está no por 11alil.v·ras, ê a especie de um genero; e
Artigo Co·nstitucional, se entende o mesmo qual ê este gen.ero? Não p6de ser outro se.
que innnuscrlpto, e diz que a ·Lei vai tratar não o Impresso; logo trate-se primeiramente
d.e Impressos. Não sei porque então não con- do impresso, e depois do escripto. Ora. para.
corda com a minha P.:menda, que diz - os se tratar dos delictos ê que a L~l principia.
·QUe por impressos de qualquer natureza os pela Imprensa, •p.rocurando o maior crime,
emittlrem, 1°, 2~,... etc. Se quer dizer - os porque se tosse de outra maneira, devia·
que por escrlptos impressos - multo embo. principiar pela palavra, que é como está na
ra. e ajunte.se.lhe mais essa palavra: porém Constltuicio: per isso diz qu.e a'busam de
-dize.r só - por escrlptos - que aqui um communlcar os seus pensamentos por esc ri:.·
synonimo de manuscripto, oé querer de .pro• ptos, Impressos, etc. (leu o n.rtigo); isto ~
:posito conser.var um oqu!ivoco,: é quer~r claro,· e nlio •preclm ser emq'ldado: podia·
.que a Lei sala com um erro, o que eu jA.. tl·rar_se - escri.pto· ...... porque não ha im•
mais . consentirei emquanto puder tallar. A presso, que nAo seja. primeiro cscripto, mu
·respeito, porém, da outra pa~te, concordo com nlo se pôde dizer que Isto ê defeituoso; ·e
o nobre Senador em que estes dellctoa Re. entlio para ·que emendar-se? Se eU' fizene ·
llgiosos nAo sAo tAo graves como as often. a redacção desta Lei, talvt'Z que seguisse
·sas feitas ao Systema. Constitucional. e ao outro aystema.
Quanto, porém, ao que diz o illustrc . Sl'-·
Imperador; porque os ·delietos c rts penas
nador,
que . em materlas Religlosns deve
'Se coltum&m medir pel& pervenldade e dolo
dr quem· aa commette, e peloa males que cau· sempre. 11. dfsposlcil~,> ·Leglslotl\"a occupar o·
:.sam li sociedade milhares de autoreà ..crlml. primeiro lugar, e que Isto .d.;vc srr até •:;Jor

o
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·uma especie de veneraci.o, respondo, que 16 Senadores que propuzeran1 a mnda.nca na orlato ninguem dlrA, que ell• é maia respeita. dem e na eollocação, pois que tratandtt.se em
U. Assim vinha nos antigoa Codigoa, onde primeiro lugar dOS abUSOS opor paln.VriUJ, por
01 crimes em materlas de ReUgli.o se repu. escrl·pto. e pela Imprensa contra a f6rma estanm os maiores, e tinham o primeiro lu· tabelecida do Gov~rno, como está. no p1•oje.
car, porque tambem eram maiores a.s penas: cto, e secundariamente dos commett!dos conmas esta Lei seguia outro methodo, ella ê tra a Religião, parece f.altar.se ao respeito,
toda fundada ·no principio criminal. O ho. A consideração e ao n.catamento que lhe 6
mem, ·Sr. Presidente, é sempre religioso pDr devido. Quem nAo diz que falte enenclnl..
li mesmo: o atheu de coração é multo raro, mente a probidade que Infring-e os deverea
lla multo •poucos blasfemadores, e não se rellgiosos aquelle que professando exterior.
tratando aqui de. obrigar o homem a ser re. mente uma Religião, a ultraja com pa!avras
Ugioso, e só sim de punir ataQues A RelL ou com eacriptos? Todos concordan1 em a
&ião, nem est&belecendo-se penas como as do necessidade de um culto e de sua. unldarlc.
~odigo antigo, força era que a.· Lei procuras. Segundo -a. antiga. philos()phla
do~ Pagãos,
ae a gradação della.s, pondo assim os crimes. menos afastados da verdade que os p:lilusoOs de Religião, que aqui se tratam, são os phos modernos ê tão imposslvel aoa homens
i1Ue podem . perturbar a tolerancia dos o~tro.a unidos em sociedade o viver sem Religião
cultos; e portanto nll.o acha razão para qu~ como é lmpossivel respirar s·.:-m o soccorro
ae emende a ordem dos artigos e paragra. do ar. Os que escrevem ou faliam contra a
phos. NiLo tratemos isto como ordem de ca. Religião violam as Leis do Estado, e como
delras, em que se dA primeiro e segun-do lu· taea merecem ser r~prim!dos a titulo de se.
gar, etc., c atê mesmo nestes grãos nem sem. dlclosos; todo homem abandonado de Deus
pre a op.referencia estA no prim-eiro assento, é capaz de todo o excesso, at6 pela parte· cl.
porque muitas vezes tambem o ultimo se vil, a lncredulidad·i! conduzi.ndo o homem â
reputa maior, segundo a idêa, que se faz d~ libertinagem e finalmente á falta de Reli_
·quem a occupa, ou segundo o modo com que glão, é a maior de todas as desgraças. E'
ae tomam as cousas. JA se fez não pequeno !POr Isto que justamente dando-se nesta Lel
transtorno mudando.se o 1o artigo, porém providencias Legislativas para manter-s~
sou de opinião que não convém transtornar. pura e llllbada a. Religião Catholica Aposto.
·ae assim a ordem systematlca da Lei.
.lica Romana, que no artigo 5°, Capitulo 1".
0 SR. :MABQUEZ DE lNRAYBUPE: -Não da nossa Constiulção foi proclamada a Re.
tenho ainda tanta phllosophia, ou pelo mc- liglão do Imperlo, permittindo-15-e o culto
·nos .os meus anno.s não me têm dado para particular de todas as outras, eu não tenho.
convir n~ que acaba. de enunclar.se. Nós sa. que oppôr.me A materla do artigo, e sómen. ·
bemos que, quando se trata de classificar as te me opoponho A sua. collocac;ão, e ess~ fim .
cousas por sua. ordem, sem•pre vamos ·buscar envio 4 Mesa a seguinte·
pa.ra o prlmelro lugar aquellu, que por su:~
qualidade, nature1a, ou clrcumstanclas, m~
F.'!\IENDA
recem 0 nono respeito e a nossa preferencfa.
Vê-se em todos os Codlgos de que tenho D'l"Na classificação dos abusos deve tra.
tlcla, que tratando.se de ·objectos conjunt 'L: tar-se primelrame~te ·dos que se commettcm
mente com a Religião, aempre esta occupa •) contra a Religião. - ViscomLc ele Con!f-onhtJJ
primeiro lugar, llão s6 por ser C()Usa que ()P. elo ~ampo."
·homena consideram como primeira em st·, mas
Foi apoiada.
ainda pelo .re8pelto, que. lhe prestamos. E .
.
A
AL"UQUERQUE- (S~
o
SR. LHElDA 11:
porque então nesta J.JCl n ã o scguIremos ntn
.
final ue ê G
estylo sempre •eguido. (O mostre Se!lador foi cclh~~o
seu ê dl:::rs:e~hor s~s~enta .a
eontlnuou ainda o seu discurso •. mas nàl) foi ,~~~:= ~at::l~a Romana do qu~ . este
bem colhido pelo Tachnra.pho.) .
·
t
b' . justo .que a Naçilo
O Sa. VIscoNDE DE CoNooNHAB: - Eu . nlo I mesmo sys ema sa lO
este s !.
J'OBIIO d~ixar de seguir a opinião dcs llluatres Brazllefr~ tem abraçado· E • pois, d
Y
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-------------------------------------------------------------------------I R~i tem cortas. - O nosso nctual Systema
é benigno. Estou certo que na Lei que ae.
I fizer para reprimir-se o abuso de •lla.lavraa,

tllDla que nos devemos occupar primeiro, e
Jogo, pela metma ordem do Chefe da Na.:
!!!lo; e em seguimento das outrn.s cousas. De·
pois nesta Lei não se trata de Ri!Ugiilo, e
sim daquellas cousas, que convém acautelar.
A Divindade não precisa que o Legislador
tome sobre sl a vingança das suas offensns;
ella tem todos os meios de punição como
todo o mundo sabe; preciso é •porém cohibir
abusos, porque a Nação deve defender e sus·
tentar a Religião do ·Estado, e porque to.
lera o culto das outras Religiões. E' por este
· principio que vem o paragrapho 3• neste
artigo da Lei, tudo o mnis é querer achar
diWculdade onde não existe. Acho, pois,
muito bom que se conserve a ordem sYste.
matica em que está a. :Lei, de mais a·gora
não ha o perigo dessas controversias Rei!.
glosas, não ha Brazlleiro algum que deixe
de ser Cathclico Romano, porque nascem, e
são educados todos nestes princi•pios. Portanto acho que o Pro-jecto está. muito bom
assim.
0 SR. VISCOND~ DE CAYUÚ! - Sr. Presi.
dcntt~. O illustre Sr. Senador Borges quallft.
cou de intoleravcl tyrannia o fazer-se Legis·
lação para se reprimirem abusos de lib<>r.
dade de communica.r pensamentos por pala.
vras, allegando o perigo de excitar delat~
res, que vão denunciar, bem ou mal ouvln.
do, palavras ditas ainda i!m companhia de
amigos.
Sr. Presid{"nte. Longe de mim justiflcnr
que Tacito
0 horrldo abuso dos delatores,
qualificou de pessimo genero de homens, que
tanto mal causaram no tempo dos tyranncs
Imp~radores de Roma, quando segundo diz
aquell1~ hlstorlador, nAo se distinguiram os
ditns dos ctelictol n.cc 81Ccemcbantur dieta d
nurlr·fi cU.v.

,

Para se c·bstar a essa tyrannia no temdo dos Im•p-eradores Antonlnos se publicou a
Lei que se acha no Codigo do lmperio Ro·
m:mo no Tltutlo - De Li1 qui ImpcrtZotiJrl
'1111Jlcdi:eerint - que repellio os denunciantes
de injurias ao Soberano, dispondo-se que, se
proce-deram de leveza, deviam se desprezar:
se dl' toucun, o réo era digno de campal.
xão; B!' de malignidade, convinha perdoar.
8 ~. Ainda entre n6s, no tempo do Governo
Absoluto, rorrla. o proverbio vulgo.r - El.

se ha de considerar () espirlto de Constitui•.
ção, ..~ faz~rem.se as declarações, que previ_
nam denuncias calumniosns, ou impt>rtinentes; mas o silencio a esse respeito não pódl!.
deixar de trazer má.s consequcncias.
o Sn. 'MARQUF.Z DE CARA.\'ELT..AS: _ N6s,
Sr. Presidente, ainda não entramos ver(}a..
deiramentc no artigo, que é o objt~cto de·.
questão, e já nos occupamos C()m emendas de
palavras, de redacção, e até de- collocação da
materia. Eu não queria mais fallar disto, ·
mas não posso conter.me, quando ouço ar_
gumt-ntos que estão f6ra da ma.te;ia. Para
que vem aqui a importancia de Religião?
Qm•m póde negar o reSo:;J::!ito e veneracão
que lhe ·devemos? Mas esta não é a questão:
trata-se agora de saber se n providencia le.
gislativa posta no artigo em meio de outros .
objectos, offende a Rle.Jlgião. Eu acho que
não offende, mormente quando está claro,
que nesta Lei se adoptou o systema de se
tratar dos màiores orimes em primeiro lu.:
gar, e d(•pois dos outros; e porque aqui não
se trata V(•rdadciramente de crimes contra & ·
Religião, e sim dos que se commettt!m con_.
tra a sociedade, segue..se que se não tleve:
inYcrter a ordem estabelecida.
Convêm que nio seja atacada a Rel!giâo·
do ·Estado, a. RellgiiLo QUC! todos professa- ·
mos, e adiante estão expendldas as maneiras
com que a Lei t.rata do principio Rel!gioso: ·
agora. ella só versa sobre a blasphc!llfa, ca•.
lumnias, e zombarias, etc.- contra a R~llgtão ·
do Imo,erio, e tudo isto como crim~s t~or.la.a~. ··
p:rque a sociedade admitUo a Religlito ('a. ·
tholica Romana como unica sua mnntida ·
P<'lo Estado, de certo não ha de pcrmi!tir :
que" ella seja atacada. Mas pergunto 1'11: •
aquelle que el!earnecer e flze.r zombarias da '
Religião terâ penas tAo graves, comol n.quelle ·
que atecnr o Systema. Mcnarchlco Constit1L •
clonai Ri"presenta.tivo! NAo, de céto. e- mnl- ·
to principalmente boje, que os Leg!sladort'.! •
n!io pensam como os antigos, os qu:tt'3 acr~. ·
ditavllm que com penB.I!I fortes podiam obrl. ·
gar o homem hypocrita t1. ser Religioso. Se, ..
p().r-ém, querem que a. Lei vA assim dcfeituo. •
sa, sem attendcr-sc no aeu aystema, entlle

.·
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accumulem.ae emendaa a emenda3: p,nbam.
&e. penas maiores neste ·oprlmeiro paragrapho,
eatabeleca.se de aovo a Inqulatçl'l, haja sangue. . . llaa eu direi aempre que nao é eJtL• o
lugar de tratarmos da lmportancta. da. RelL
giio, aqui s6 devemo& seguir a ordem das
»enas maiores. E' ·verdade que podlamos
seguiT dlfterente syatema. como v. g~ prln.
.clp,armos pelos crlmes menores e subir destes aos maiores, gyaduando.se as .penas, por.
qu;e os crimes assim como as virtudes têm
aeus degrâos, e a . cada um é livre seguir
eate ou aquelle methodo, ou de maior a me.
nor; ou de menor a maior; mas sou de optai~ que niio é preciso lnverter.se a ordem
da Lel, porque em nada oftende assim a
ae·UgiAo.

que faria a ·Lel casuística, e sempre lncom_
pleta., parece.me para obviar dlfflculdades,
que o mala almplee e opportuno é adoptar.se
a Emenda J>ropoata de aupprlmtr-ae a ex.
presall.o de ~aquea tttr.ect;oa para delxar.ae o
Juizo A Rellglll.o, e consclencla do Jurado,
que ponderarA bem as clrcumstanciaa para
reconh~er a slnlstra intenclo do eacrlptor,
e os gráos da crlmlnalldade.
0 SR. AUIEIDA E ALDUQU!BQUE: - Eu
vou só expllca.r a razão por que se alterou·
a ordem. A 'Lei da liberdade da imprensa foi
apresentada em Proj<?cto 4. Assembloêa Con.
atltulnte, e nAo to! discutida; esta que agora
discutimos Já. passou na Camara . dos Srs.
Deputados, e aquelle foi mandado executar.
se talvez por se achar bom. Mas conheceram:se
os defeitos e por isso trata.se agora desta
0 SR. VISCONDE DI CAYBÓ": -Sr. Presl.
qll:e ê uma das Regulamentares. ·Emen.
Lei,
dente. Parece.me que seria ·nulla e irrlsorin
de.se
mubJ emb()ta toda ella, o 1° artigo já.
& Lei de cohiblr os abusos da liberdade da
imprensa, ee unicamente se punissem os foi alterado e tantas emendas se farão que
ainda nio
t~taqucs dilf'Cctos contra a ·Religião, Constl· uma tal disposição Legislativa
passe
neste
nnno,
sendo
aUâs
de
grande netulção, e Autoridades estabélecidas. S6 lou.
cos rematados, ou pessoas que tivessem tê. oossld81de.
O SR. PBEBmENTE: - Proponho se dão.
dio á vida, poderiam pu:bUcar impressos em
por
discutida esta .materla.
que directamente se atfirmasse, ou susten.
O
SR. MABQUEZ DE <:ABAVELLAS: -Pare.
taase, por exemplo, que era :falsa a nossa ·Religião, que não tJe devia guardar a ConstltuL ce-me que a discussão está. .fixada ·quanto a.
oAo jurada, que se podia desobedi!cer ao este 2° a-rtigo, sobre o mais ainda nada se
Chere. da Nacão, e resistir a seu Governo. tratou, isto ê, sobre o paragrapho, porque
Ordinariamente a esse .reapelto os artel.ros e o que ee disse foi s6 sobre a maneira de se
te~nerarios s6. Inculcam ·o.taqtw.~ itadir-cctoa enun.clar o artigo. -Entendo, pois, que está.
eom mallgnas ironlat, allegorlaa, epliram. e~ discussão o parngrapllo 1o do artigo dlsmas, parabolaa, ·. ro~ances e sarcasmos, que cutldo.
o SR. PBEsiDENTE: -Sim, Senhor. EstA
aio ainda de maior effelto e pet'lgo, espa.
lh~ndo-ee pelo vulgo. Seria, em minha opJ. em discussão o paragra.pho prlmel·ro.
0 SB. MATTA BACELLAB: - Pa.rece.me
aliO, a-bsu.rdo dizer.se que taes ataques lndl.
que
neste primeiro parag.rapho do artigo se.
rectos nlo devlam ser do conhecimento dos
gulnte,
qu:e ê o de que se trata (leu) nesta
luradoa, e que h~am de ficar tmpunldos.
Mu'itiU Wleli. taQB ataquee llnd,mctoll 'llo palavra - directos - se deveria dizer não
tAo pungente~ e eyldentes, que parecem s6 directos, -como tambcm - Indirectos apontar com o dedo os objectos contra que porque oa ataques podem ser de um e de
oa. mal intenclonadoa dlrlgem os 11eu1 tlrol!l outro modo, como, po·r t!Xemplo, dlzendo.te
bem que os nlo nomeiem. Nesta mesma Lei que a 'Naoio ·Brasllelra nlo eetava capaz de
em dlacusaAo se reco~hece e enuncia a dfls. receber Conatltulçlo. Julgo, pols, attendlvel
thlcclo entre ataqdee .directos .e lndlrectol esta rêflello e ofrereco a seguinte
~~~ando ac propGe que os ata.ques feitos dl·
EMENDA
recta ou Indirectamente contra os Ministros
."·No
para1rapbo
1" do artigo 2°, depois
ni19 se entendem ~er contra o Imperador.
Mu, C!omo na verdade ê dt.fflcll exaQtamente da palavra -directos - acereacente·lle - e
!numerar exemplos de a·taques Indirectos, o Indirectos. - Mattn B(f.ecl!ar."
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Foi apoiada,
e 18 contra, não foi vencida). Lo·go, a or.
O Sa. BoRGES: - Nilo fallarei da emen. dem da Lei é a mesma, e discute-se o para..
da, mns sim por bem da Ordem. Quando se grapho primeiro.
offereceu o artigo 2° a. discussão, .flze.ram.se
O SR ·SATUBNINO: -Eu estou em parte
duas emendas, uma pa.ra suppressão do re. pela emenda ao artigo, mas não approvo a
lativo - os - e outra alterando a Lei, pois fórma. em que está redigida. Elia diz que se
dizia que em vez de se tratar deste primeiro ponha a palavra - Indirectos - e eu . an.
membro "ataques directos cont·ra o Systema tes queria que ella fosse supprimida, e QU(l
Mlonarehlco Constitucional Representativo, só se discutisse- ataques ·i:ontra o Systema
abracado e jurado pela .Nacão, e seu Chefe" - M~narchico Constitucional ·Representativo. .:.:..,
com preferencia se tratal'se dos dellctos com- A razão é que quando se diz - atnques dlre.
mettldos cGntra. a Heligião. Apolou.se, dis. ctos - parece que os Indirectos ficam impu.
cutio.se, e ·V. ·Ex. fechou essa discussão, lo- nes, porque ta.mbem se di~ que se p6de fazer
go, é forca que haja votacão, porque sempre tudo o que a Lei não prohibe:; e se ficam
que se 'dá por discutida a materia, vota.se. Impunes, não se julgam crimes. Talvez ée
0 ·BB. PBEsmENTE: - Eu ia pôr â vota. dl.ga, que o ataque indirecto, em relação ao
cão, mas pareceu-me que o Senado queria directo, é uma offenea tão pequena que não
que se discutissem primeiramente todos os merece leglsla~ão; mas é preciso ver se os
ataques são considerados simplesmente peJa
paragraphos.
or.tensa.
ou pelo dfelto que dellee resulta
O Sa. BonGES: - Ainda por bem da or.
ao
Systema
do Governo; convém extremal'
· dem. Se n6s discutir·mos a ;pena, que vem no
primeiro membro, haverá co.nfusão quand~ bem estas duas cousas; o systema ê uma eJlvotarmos sobre a. outra materia. Requeiro, tldade abstracta, que não se p6de offender.
portanto, que o Senado decida., que se vote se elle não recebe offensa, segue.se que n"s
sobre a suppressão do relativo -·os - e devemos regular aqui · pelos males, que r~
depois sobre a preferencia aos crimes de Re. sultam dos ataques quer directos, quer in_
llgião, para assim tratarmos deste artigo; directos.
Apezar de que ainda não vemos distlnparece.me que é Isto o que se tem praticado.
O SR ·PRESIDENTE: -·A discussão da ma- cção alguma entre estes at.aques, eu, liganteria do arti·go não tem .nada com a ordem. do.~e ao que se entende, geralmente fallan. 0 SB. BORGES: - ·Estou pelo que V. Ex. do, julgo que ataque indirecto é aquelle que
diz; ml18 persuado~me que Isso farâ duvida se não dirige lmmediatament~ ao objf.cto
na votação final; e se alguns Senhores pre· atacado; ·mas apeza.r disso, ataques indiresentem o defeito que nGto, hão de estar ;p·elo ctos podem ser mais. perigosos do que os dL
meu .requerimento. Proponho. V. Ex. Isto 4 rectos. Supponha.~e, por exemplo, que um
Camara, pois que eu para. continuar os meus homem se determina a escrever para pc·rsua.
raclocinlos, julgo· muito conveniente que se dir disfarcada·mente a lnaurreiçAo; ella não
vote, visto que houve uma discussão e se falia do nosso SYstema actual, mas aponta
facto~, que acha ma.os, e·. mostra allãs outrfl8
fechou.
0 SR. CARNEIRO DE CAMPOS: - (Não fof melhOres do passado Systema; falla do oqtro Governo com vantagem, isto é, enume.~
· colhido o seu discurso.)
0 SR. PRESIDENTE: - Bem. Principiarei rando os aeus factos bons · (que sempr.e· se
4e novo. Diz o artigo 2o (leu). Diz a emen. a.charl.o), depois enumera 01 males, que vl~ 7
4!a (leu). A primeira ê sobre o relativo - os ram pela mudança, ou a melhoria que deve
;.;... (venceu-se a auppresal.o). A 2• ê a do Sr. ter ee outra vez recuar;. fleara. Impune este
Carneiro de campos, que diz - ·abusam de ataque, posto que Indirecto, bem provocadQP
communlca.r os seus pen1a.mentos por escrl. da lnsur.refçlo! Talvez 9ue nl.o seja isto uma
t~toa,. f.mpressos, etc. - (nlo se venceu). mera hypotheae. Portanto, .para evitarmos ·'l
Agora seguc.se a que diz respeito 4 ordem, cln.sslflcacA.o de ataques . directn, e lndlre~
ou 1e ae deve principiar pelo paragl'lpho 3• ctos,. que nl.o ê facll, e para acautelarmos
em primeiro lugar (houve 16 votos a favor oa perigos, · que 1e podem aegulr de urur .-.
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outros, parece-me que aer,ia melhor dizer.~,
O Sa. VISCONDE DE CAYaó: - sr. lllresi.
afmplesmMte - Ataquea contra o Syatema dente. Não posso deixar de contraverter al·
lfooarchico Conadtucional RqreJentMtrvo, gumas proposições do nobre Marquez de ca•
•etc..- porque sendo tudo a.t&quea, .sa.lvL&e a ravellas. Diz que a liberdade de cotr.municar
duvlda de diatln·guirmos o que é directo, e o os pensamentos pela· imprensa é a base
.que é indi_recto, por nio serem precisas duas das Constltuicões Monarchico.Representati·
penas, uma vez· que póde um ataque directo vas. lltas o certo é que tal direito nlo se
.(Jroduzlr menor damno do. que o indirecto, exe!ceu por aeculos, e nem ainda depois da
e vicc.ver.sa, segundo as c1rcumstancias que descoberta da imprensa, que é moderna na
f6r acompanhado. Offereço, portanto, esta
Europa. A ConstJtuição de Inglaterra tem a
sua base n·a Magna Cartfl,, do seu Rei João;
EMENDA
e, comtudo, nunca houve aUi liberdade da
imprensa, ainda depois da sua ultima Rleso.
"Ao para.grapho 1• do artigo 2• - Sup. lução, em que se melhorou a primardlal Con.
prima-se a palavra - directos. - Satumf.no." stltuição. No tempo de Cromwel, o celebrado
Milton fez uma dissertação para demonstrar
Foi apoiada.
n
justiça na liberdade da imprensa em ConO Sa. BoRGEs: -Requeiro primelramen.
· te a V. Ex. que mande le~ as emendas que stituição livre: m;& nunca foi autorisa.da
&e mandaram á. Mesa. (Ler.a.m..se tcdas) . · A por Lei; ella se foi introduzindo com tale.
Lel impõe pena ao ata.que directo; e o nob:"d rancia do Governo depois da Resolução do
SeaadO'r pa-rece querer que ella seja a mesma fim do seculo XVII. ELRei JO'l'ge III foi o
para o indirecto, talvez porque não lhe íoJ que expressamente a concedeu, considerando
·declarado; se ê isto assim, digo que quer. Já haver no povo sabedoria. e virtude assáz
uma tyrannia espantcsa. No ca.so, mesmo que extensa pa.ra. não se fazer abuso. ·Essa .fran.
lhe addicionasse pena, a Lei ficaria. muiw queza. se tem perpetuado, porque o Governo
imperfeita., porque então fôra preciso defL in·glez -é forte e justiceiro. Quando ha abuso
nlr-,ae o que é ataque ·Indirectos, empreza da imprensa, e por tal é julgado algum escrlpto pela conaclencla do JuTado, o .rêo ê pu.
-multo ditflcll.
nido com pesada multa, e comprirlo, at6
Outro Ulustre Senador qulz definir os
achar quem seJa. seu fiador de bom proceder
ataques indirectos, dizendo, que elles s~ dPfuturo; e conforme a gravidade do caso, at6
vam quando por exellllllo ae escrevia. que a
·Nação não estava. cm estado de receber Con. é desterrado para a Nova. Hollanda, sendo
&tltuição. Outro nobre Senador ta.mbem quiz o transporte maritlmo a ferros no porAo do
definir eom o exemplo que produzio, e d~sse: na.vlo. Verdade ê que, de ordlnarlo, n.Ao se
suppo-nha.mos que um homem I}>Ublica o que condemnam os livros, ainda que co.ntenham
o Governo tem de mal, occultando o que tem abusos da liberdade da imprensa, mas a6 os
de bom, etc., ora será lato um ataque ·lndi. escriptos de ~ornaes e folhetas calumniosos e
recto! Nio. Eu o chamllll'el sempre dlrectu, incendiarias, que se consideram de maior
e multo directo. Portanto, .olo posso confor- perigo e effelto pela sua orapida circulação e
mar.me eom algumas · daa emendu apresen. leitura no vulgo. Por isso, quando .no prin.
tadaa a· este artigo, aem que primeiro se clpio da Revolução da. França se publicou em
4~flna o que lê ataque Indirecto. Qulzera nio Londres o incendla.rio folheto dos Dtmtoa
a6 ouvir a sua deflnlclo como atê mesmo a do . Homem, de Thomas Paine, o procurador
=enumer~o deites, para ent&o· votar. Tam. do Rei citou o escrl:ptor para. o Juizo doa
Item reJeito a suppresdo da. palavra - di- Jurados, especialmente peles sarcaamoa que
recto• - pois ' · que ficando va.ga.mentf! - ahl havia; entTe estes eram o diser o autor:·
ataquei - ê ID.ulto peor, ê uma t)'ra.nnla.. li:' - "Que ê o emprego de Rei de Inglaterra!
mflter nllo deixar latitude alguma ao arl.JI. E' offlclo de um mllhlo sterlino, para nlo
trio dos Julsea, por lno mesmo deaprelo to. fazer nada. - Estava cm marê tlo baixa a
das u emendas, emqua.nto me nlo derem anbedoria lngteza na êpocn da aua ultima
RevotucA.o, que o Parlamento ni\o achou no
u neceaaarll.s de fi ~tlc3es.

Sessão de 8 de Maio

83

proprio Pniz uma pessoa capaz pa1·a ser te. ao nosso systema, mas sim t.ndtrectamen.
Rei, e foi para isso .buscar um Barão d' All~ te, pois que um homem qt;e conta uma hiL
manha, que não sabia a lingua do Patz des· toria, não talla directa·mellte de ninguem.
tlnudo a gove·rnar". O escr!ptor foi condem. Esta ;é a razão por que chamei a aQulllo
nado, e foi refugta.r.se na Franca. Porém ataque indirecto. Mas diz o nobre Senador·
depois se publicou em um grande livro a que pela. emenda irão envolvidos na Lei oi
obra d~ .Godwin, intitulada - Justiça Oivil direitos, e os indirectos, sendo a ~ena uma
- que amplamente refutava o Systema Mo. e a mesma. para estas du~s· especies, e e~
.narchico de qualquer tórma. Não foi toda· respondo que em tal caso distinguirei os
via o autor ·Chamado a Jurado, por ae con. ntaques graduando.os em maior ataque e mesiderar mero romance de um enthusiasma.do. nor ataque; como se ha de fazer em uma~l
De certo o Brazil não está em lguaes eh·. uma distincção, e gradação exacta de crL
cumstancias para se tolerarem taes livros.
mes? Eu não vejo que outra se possa fazer
mais
prudente dQ que a que se faz pelas pen&~~
0 SR. :MATTA BACELLAB: -·Sr. Presiden.
de
maxi-mo,
médio e minimo.
· te. Levanto-me unicamente para responder a
Para se tirar toda a difflculdade de uma
uma imputação gratuita, que me fez o Sr.
tal
distincção
e gradação, é que eu disse que
Borges. Eu não disse que fossem ambos os
se
supprimisse
n palavra - directos - por.
crimes medidos pela mesma pena, não esta.
· beleci penas; nem tão pouco defini o que que com ella o Juiz se verá. em muito em•
são ataques indirectos; fôra. preciso prlmeL ·baraço; a {l&rte .póde dizer - crimina.me
.ramente termos. uma Lei de definições. Mas por uma cousa que é ataque indirecto, e elle
ip-arece.me que todos sabem o que são ata- o põe como se fosse directo. - Se pudesse.
ques directos, e indirectos; o que disse que mos assignalar caracteres communs a certo
o Systema Monarchico Constitucional Repre. numero de ataques, ·e dizer - são directos
sentativo não ê o que convém á Nação Bra. estes, e Indirectos aquelles, tenham estes eszilcira, faz um ataque dir.:!cto, assim como tas penas, e aquelles est'outra.s - fartamos
faz aqueile que disser que a !Nação não es- uma Lei casuística, e como isto não são gratava capaz de ·receber este Systema. Mas es. dações, que se devam tc.car em extremos,
tas definições não se devem exp;licar na Lei; fica então ao Juiz classificar entre os tres
isto fica aos Juizes, que devem entender o ataques, maximo, médio e minlmo, o grão de
que é ataque directo, c o que é indirecto; criminalidade que possa haver.
pela maneira. que elle se faz, é que se p6de.
Quanto á. definicão, que me pede, não
· conhecer e definir. Todavia, se fôr appro. lh'a. posso dar, salvo se a inventar.
vada a. Emenda do Sr..saturnino, com a qual
0 sn. .ALMEIDA E .ALBUQUERQUE: - Sr.
me conformo, retirarei a minha, porque 0 Presidente. Não me posso conformar com o
que quero é não dar occasião de suppôr.se que se diz, e já 0 1llustre Senador o Sr. Borque os ataques indirectos ficam impunes.
ges ·respondeu a isso. Ataque indirecto tem
o SR. S.ATURNINo: - Sr. Presidente. O uma grande extensão e ê quasl tão vaga
nobre Senador o .Sr. Borges pedlo que lhe como a que se encontra entre a certeza e a
definisse o que era directo, e indirecto; eu incerteza. Mas dizendo simplesmente a Lei
.-acho isso, multo dlfficultoso. Disse que o :..... ataques - e envolvendo.se nesta palavra
exemplo, que .produzi, era um ataque dlre· 08 Indirectos, segulr.se-hla que a Lel la IJlÔr
cto, e contint1.o a. chamal.o indlreeto; VeJI! os Juizes de Facto na necessidade de ajuizar
isto dos nossos principlos, e o mais que se sem.pre ataque, ainda aquelles que s6 fosse
.conclue é que ·não somos concordes. Eu sup. Indirecto, porque nlo poderiam fugir de dl.
puz um escrlptor, que narrasse um facto, e zer que ha ataque; e como fariam elles a
contasse o que o Governo tinha de. mão, e distincçll.o de directo e de Indirecto, se a
suppuz que havia verdade no que elle dls. Lei a não faz? Isto, a fallar verdade, é ar.
aessc, calando as outras cousas, que haviam mar rêde aos homens.
-boas; dest' arte elle commettla. um ataque
A Lei fallou s6 nos ataques directos,
:lndlrecto, porque não se dirigia· positivamen· . para que o Juiz os conhecesse, porque o~11
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indirectos nAo se podem definir. Passe, por- cac;ões? Havemos nós de p01• um rrelo ao
tanto, a Lei como esta., porque alila ê me. cidadão capaz de descobrir um melo de dar
Jhor acabar com a. liberdade de imprensa.
melhor moditlcacAo ao nosso SYstema, sem
O Sa. BoRGES: - Sr. Preside~te. Eu fui todavia destruil.o? Será justo prohibl·r·ae-l·he
prevenido pelo lllustre Senado;r que acaba. que fa.lle do Governo Monarchlco Constltu.
de falla'l'; mas como eala nllo tocou uma clonai Representativo, conhecendo qualquer
·especte, que foi lembrada, que era nlo sa. defeito, quando das suas reflexões .p6de re.
ber elle mesmo que cousa é - Indirecto sultar melhoramentos? Não poderá elle dls·
vou ·por isso fallar nesta especte. O nobre sertal" sobre se está bem ou mal casado o
Senador que offereceu a segunda emenda .systema cem a noss~" situar~o? Prelsumo
disse que no caso de se definir, a Lei se.rla que isto lhe deve ser livre. P'areee-me, pois,
casulstlca, e multo extensa. E' obrlgaçã.o do que por - ataque - só se deve entender
Legislador nlo deixar largueza ao Juiz, por. aqui' a expressão daquelle que to·mando a
que p6de tornar-se arbitraria; e á vista das pena, disser: - vá. por terra o Governo, nAo
recommendações dos melhores publlcista.s, queremos este Systema; ou queremos, com.
daremos n6s uma tio ampla liberdade ao~ tanto que venham outros que nos .rejam, etc.
nossos Juizes? -NAo devo convir. Eu posso, até - Mas aquelle que no estado pacifico dissó, conversando com o meu amigo, soltar ser: - este Governo, como agora está, e at.
uma palavra, que a ninguem offenda, e' ha. tenta a nossa localidade, arrasta grandes ln.
vendo a latitude que se quer pela emenda, convenientes, e pôde ser modificado; se
posso ser logo chamado a Jurado11. Pois re. mostrar, por exemplo, que é difficultoso re.
·Conhecendo.se um perigo destes, consentire- unir-se todos os annos a Assembléa Geral,
mos que '11. 1Lei se faça com tal imperfeiçãO? pelos incommodos de viagens que os seus
Ataque directo, como já. disse um nobre Se., membros são obrigados a fazer, atê com risc.:>
nador, é aquelle em que se percebe logo a de vida; se apontar medidas ,proprias a. dL
intenção, com que é .feito; mas o te.rmo - I minuir tantas difficuldades, como v. g. di~
indirecto - é muito vago, e isto mesmo con. minlr.se o numero dos Representantes; pafessam os illustres .senadores, que têm fal· rece.me que não se deve entender isto por
lado : portanto, desprezo as emendas, e passe - ataque. - Ataque é só o que tende a pro..
.a Lei como estA.
mover hostilidade, nem se pi5de prohibir um
O Sa. 1\IABQUEZ DE QUELUZ: - Sr. PreaL. discurso phllos~>phico concebido como disse.
dente. Exporei uma duvida m~s.. que ·me Julgo, pois, que em lugar da palavra metaoccorre, antes de tratar desta materla, por. phorlca - ataque - se use de outra menos.
. que solvida ella talvez fique clara e desem. forte. Isto não é opp6r.me â Lei, mas eu que.
baraçada a nossa questão.
reria que ella se restringisse a punir nomeâ..
O ·Legislador deve sempre ter uma gran- da e unicamente os Impressos incendlarlos,
de clrcumspecção na escolha e uso das pa. que provoquem os cldadilos a derribar o Syslavras, que exprimem o espirito da Le!~ evL tema Monarchico Constitucional RepreíJenta.
tando por Isso as que silo m.etaphyslcas; não tlvo, que adoptamos, aem ir punir o •!Bcrlptor
-trato, como jâ disse, do directo e do lndi. philosopho, que dfssertar sobre Pste ou aquel.
recto.· e s6 me occupo agora da palavra le ponto do nosso Systema.
ataque. - E o que ex.pllca ella, se n!o um
O SR. Ar.i\rEIDA E ALDUQUEBQUE: - Sr.
acto eom ·hostilidade e rulna? Parece que Presidente. Achei multo aJustadas ae refie.
aquelle que o faz quer deitâr abaixo o Go- xões do nobre Senador que acaba de fallar.
~rno iMonar~hlCO: ConS:tll:nlclonal 'RepreM!n- Não se deve .pOr embaraços' ao homem que
tatlvo; acho que não oé oútra aqui a força queira. escrever eobre este ou aquelleponto~
da pala.vra - ataques. - Mas commettert\ e se agora. legislamos aaalm, ê pelo perigoum crime desta. natureza o que fizer uma de se poder derribar ainda o nosso Systema.
dlsserta~llo
philosophlca mostrando que a Logo QUE.\ elle se~a. bem consolidado, deve
posiçfl.o topographlca do Pa.IE não se casa com ser livre a qualquer cidadão escrever sobre
-o actual Systema de Governo; e que elle nl.o a f6rma do Governo. Com tudo, eu não deseJo
p6dc !r a''ante sem estas ou aquellae modifl~ mandar emenda porque quanto mala se ac-
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nã.o passará. a Lei nesta Sessão. Fallel no lloglca. que tiveram. Apezar de conhecer quan.
prmcipio da discussão sobre a palavra - di. to elles são bo·ns, eu tremo, porque têm de
rectos - e disse que não podia passar o 1 calcular esst•s gráos, o que ê multo diffl.
paragrapho com - indirecto - porque era cultoso. .se a um homem habituado a julgar
tirar aos Juizes o arbltrio de julgar; obrl. entregue sempre á meditação do calculo,
gaLos a que digam s6 que o ataque ê dire- custa achar essa gradação, quanto mais
cto, ou indirecto, é o mesmo que privaLos da âquelle ·que não fôr dado a esta trabalhosa.
tarefa? Todavia eu vejo uma cousa muito
Uberdade de dizer que não ha. ataque.
O Sn. SATUBNINo: ~ Sr. Presidente. Ouvi geral nos crimes, e que vem em todos os Co.
dizer que a eX'pressão - ·ataque indirecto digos, .e ê que não se castiga. só aquelle que
não se podia definir, eu não a definirei; mas foi autor de um delicto, mas tambem os que
digo que se se póde definir o que ê ataque concorreram para elle. O homem que .faz uma.
directo, segue.se que tambem se póde de fi· morte não ê só o ·castigado, se tem co-roos:
nir o que ê ataque indirecto. Dâ.se aqui o o que fez a machlna infernal para atirar com
mesmo que na Mathematica quando se diz Napoleão pelos ares, foi quem teve só o ~n.
o que ê linha curva e o que ê Unha recta. tento de o matar ou foi tambem o que lhe
Diz.s.e que linha curva ê toda a linha que ap·plicou a me<:ha? Pergunto mais: se em to.
não é recta, e basta que se conheça a defi- dos os Codlgos Crimina.es não se declaram
nição desta para ser conhecido o que é a penas áquell~ que querendo que se mate al.
outra.
gum sujeito, concorre de sua par.te para o
Ora, se bem conhecermos o que são ata. crime, v. g. convidando-o á. sua casa para
ques directos, e os podermos classificar, fL que passe infalllvelmente por certo sitio, Oilcam claros os indirectos, mas como isso não de sabe que os matadores o esperam? Sim,
vejo, offerecl a emenda suppressiva para re- declaram.se. apezar de que ·não são igua.es.
mover tantas difficuldades.
Diz o illustre Senador - eu sei o que ~
Eu/ estou pelo que disse o Sr. Marquez certeza, e não o que ê incerteza; a palavrade Queluz, mas ficamos no mesmo caso, por- indirectos -· que está quasi neste caso, póde
que podendo saber.se o que é ataque directo, dar mui1to de si, e fôra preciso um longo ca.
e por elle o indirecto, póde por isso mesmo talogo de penas. - Parece-me que isto não
graduar.se a pena; nem repugna que crimes vem a 'Proposito: certeza é um estado da al~
da mesma natureza tenham differente pena, ma; quando a minha alma descansa no co.
o de morte, por exemplo, quando é comm.et. nhecimento daquillo, de que estou convenci.
tido com maior tyrannia, tem mais aggra.- do, chamo a este estado - certeza -- quanvada a pena. Portanto achar.se uma palavra do ainda vaclllo digo que tenho incerteza.
que exprima bem o que. ê ataque directo, e
Disse mais o illustre Senador que só um
de medo que o Juiz conheça bem, então vã louco atacaria hoje directamente o .Systema
o indirecto. Mas eu ainda estou em duvida, pela ~ncão adoptado; mas quando os escri.
e sustento a minha emenda, salvo se o Sr. ptores assim o atacam, em alguma cousa se
'Marquez de Queluz emendar com palavra fiam, jâ t.êm forcas, e nellas estãtJ apoiados(
mais propria.
proclamam afoi,tamente a . destruição do Go0 Sn. MAnQuEz DF: CAUVELLAS: -Sr. verno. E não poderá. ver.se Isto mesmo no
Presidente. Tem.se muito debatido sobre o escriptor que sem declarar o seu fim, camique é directo e indirecto, e na verdade são nha a elle disfarçado e de longe? Póde ver.
cout~as bem -difficels de se distinguir, mor. se. Aquelle escriptor que fizer uma compara.
.mente no sentido das idéas, e das relações, ção dos bens e commodos do Governo Abso.
que podem ter entre si. Mas não me parece luto. com os incommodos e males do ·SYsteque ets~ difflculdad.e ·seja objecto de ·Lei, ma Constitucional: aquelle escrlptor que com
e o caso é que pertence aos Jurados; clles eloquencia arrastar o povo a .rebellar.se, dL
bão de <:la.ssificar o grão de criminalidade e zendo.lhe que é muito bom o a.ctual Systema
-de imposiçl\o da pena pelo ·grão de impu- de Governo, mas que entretanto soffrcm-se
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ettes e aquelles lnconve.nlentea, ataca :por. ! tosse conhecido, de ce~to nenhumas forcas
ventura indirectamente? ,Não; ell& a6 pro. humanas o poderiam castigar. Eu repito pela
cura diminuir o amor ao aystema jurado, e terceira vez que se forcarmos os Jurados a
pouco a pouco vai en~raquecendo as baaes da escolherem de duas cousas umn, Isto é, a
segura.nca do ·Governo para derribal-o depois declararem se é directo ou indirecto, o que
·mais :facilmente. A.quelle, porém, que seS apre. alguem presumir atAque, ~então a.caba.se a
lenta 01 seus motivos de desconfiança, que Instltuigio dos Jurados, porque a sua pri.
s6 comblllte abusos, nlo ae p6de dizer que meira ,funcçlo é Julgar se ha ou não crimiataca o Sntema, antes que pugna por elle; nalldade, e depois conhecer o autor do facto,
mala ê facll conhecer.ae a tendencla do que em que se d4 essa criminalidade. Mas se to.
pro-testa em seus escrlptos o amor da ordem, rem reduzidos os Jurados a decidir precisa.
e s6· :procura destruir os meloa, que -o Go. mente se é direeto ou Indirecto aqulllo que
verno tem de sustentar-se: elle suspeitando se deu ,por certo ficará per.dida uma tão aa •.
de tudo, :tudo envenenando com o pretexto lu.tàr Instituição.
de 116 querer o bom, rou.ba.lhe a força moral
o SB. MABQUEZ DE CABA.VELLAS: - :Disse
e apresaLlhe com o de~credito a quéda: e o nobre Senador, que nlo se castiga. rêo que
Isto é tanto mais perigoso, quanto. o iyatema Be não conhece; e quem o duvida? Se diaainda nlo estA. ·bem arraigado. A pla.nta que sesse que nunca existia co.rpo de delicto, ouainda é tenrc., precisa de mio bemfazeja, que tra cousa era. Quer o nobre Senador deixar·
a faca vegetar e crescer. As penas têm bon. isso ao arbitrlo dos .Jurados; embora se dei··
dade relativa e :bondade absoluta, e por Isto xe: mas então não se ponha- ataques di.
assento que a respeito dos ataques indire- rectos - porque não se julgarão os indirectos, n. Lei deve ser multo mais vigilante, , ctos. Pratlque.se em .tal caso -como .na In.
porque são elles os que aluem os alicerces, e glaterra: vejam se o escrlpto ataca, e vejam
derribam os maiores edifícios. Se, pols, to. quem oê o rêo; e não ~ preciso mais nada ..
rem os ataques directos, expressos na. ·Lei, Portanto, a tratar.se aqui de ataques dlredevem ir igualmente ()9 indirectos: alo iden. ctos, trata.se dos Indirectos, alitls os .Jurados
tidades relativas, como JA. multo. bem diue nlo os crlminarlo, e como jtl tlz ver, ellea
um lllusrtre Senador, expllcando.os pelo mo- são As vezes mais perigosos do que os dfre•..
do com que na :Mathematica se definem as etoa.
Unhas rectas e curvu.
O Sa. Go:mDE: -·Sabe-se que o termo
:Mas agora trata.se de saber qual é a directo tem uma accepcão multo vaga, mas'.
melhor imposição da pena. Fallou.se no sys- nem por jsso deixamos de conhecer que elle
tema lnglez; 14 a Lei não s6 trata disto, se dlfferenca do Indirecto, porque sabemos.
como tambem dos Libellos de a.taque A ·Na.. que .ê racioclnlo directo, e 0 que é indirecto .
. oão; mas ê preciso que se conheta se houve Aquelle que caminha directamente, a.tlra.se ·
proposfto ·de a atacar. Concluo, pols, que a em sua marcha ·para chegar mala depressa
ir a pala.vra - directos - deve lr tambem ao seu flm, quando alltla o outro segue des.
- Indirectos; ou aliAs supprlma..se a ·Prl- vlos, ou para nlo ser percebido, ou para ..
melrtt, porque nlo me parece bom que v4 assegurar melhor o seu ,ffto, ainda que mala
uma sem outra; entlo, ficarA aber.ta a porta se demore. A palavra -directos - est4 bam
a qualquer. escrlptor dissimulado para solL posta aqui; parece.me que com uma slmple11 .
par e destruir o Governo multo a seu aabor: emenda removem-se todas as duvidas, e fi.
lato serA ~11 tanto aos Corcundu como aos xa.se o seu verdadeiro sentido, ella consls~e
Democratas, ·se nlo -houver cautela na ·Lei. no mesmo adjectivo com outra. terminacft.o.
o sa. AI."MEmA E ALBUQUERQUE: - Sr. O escrlptor que escrever sobr.e opiniões doS"·
Presidente. O nobre Senador que acabou de dous extremos do Syatema Monarchico Con.
fallar, produzia um exemplo que nllo sei' A stftuclonal Representativo, ê indirecto, mas·
que vem; eu desejava saber se ê possivel p6de vir a ser directo, conforme a fnten~ão;
castlga.r.se um ~o sem saber-se quem elle elle p6de escrever dfreetamente eem querer
-<~
se o autor da machlna infernai nlo fazer mal: e nllo tendo tntenglo de ata.cllr•e.a.
o
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não tem crime; o Jurado é quem de.ve co. portauto, estando entregue isto a homens da
conflanoa da. Naoão depois saberemos o que
nhecer da intenção, Offerego pOr
convêm reformar na Lei. Tambem nlo acho
EMENDA.
má.o que se ndmittam as palavras - ataques
directOs - e termtn'lllntes - po.rque assento
Ao pa.rngrapho 1° do artigo 2°-Em lu. que logo que o .termo não ê cla.ro, convém
ga·r de - directos - dign_se - dirigidos. - definil-o. Eu diria: - ataques directos por
via de discussões sérias do systema ou para
Gomide."
destruir
o Systema Monarchico Const1tue1oFoi apoiada.
nal Repr~sentativo; - acho que estes são
0 SR. VISCO~DE DE ÜAYR'Ó': - (Não foi perigosos. Ataques ha que podem ser pericolhido o seu discurso.)
gosos em umas occaslões, e em ou.tras não;
0 SR. CARNEIRO DE C.\l!Pos: - A materja
e ainda que eu disse que já temos a fortuna
ê difficllima. Parece.me que as circumstan. de possuir Jurados, e da conflanca. da. Na.
elas exigem uma Lei, e que esta sahlrá im- ção, todavia não devemos deixar tão vago
perfei.ta; mas lá virá. tempo em que faça.mos este crime; nem sou da opinião do nobre
melhor; principiamos apenas nesta carreira Senador, que quer que s6. se diga - ataques.
Legislativa., e estou persuadido que a. Im. - Eu diria - discussão séria. de pr1nc1plo.s
prensa necessita de providencias muito pru_ para. destruir o systema - ou, então - ato._
dentes, e muito sâblas. Temos na Franca ques indirectos - mas circumscrlptos. Se
exemplo das dlfflculdades que offereceu um adm1tt1mos vagamente os indirectos, acabatal objecto; desde a Restauração se trata alll mos com a Uberdade de imprensa. A Lei pa.
de se .reprimirem os abusos da imprensa, e rece fornecer uma base, que p6de servir;
aln:da se não conseguia a contento geral. Em quando trate da materia Religiosa, diz (leu)
1817, 1922, 26 e até mesmo em 1828, tem ha. e eu diria: ou por ataques indirectos per
vido mudanças, e sempre propostas para uma. via calumnla, injuria, e zombaria, pois pa.
tal Lei. Julgo que alguma deliberação deve- rece.me perigoso que se ataque o actual sysmos tomar a este respeito; porque esta Lei tema por estes modos. Deixando-se tudo Isto
já teve o voto da outra Camara, e ê recom_ entregue aos Jurados, e assentando-se o .que
mendada na Falla do Throno.
acabo de dizer, acho que multo .bom vai. A
o Sr. Marquez de Queluz apresentou um Lei que se executava. atê agora, tem - direexemplo que a meu ver ataca o systema ctos e indirectos - e todavia cllllma_se que
actual. Qualquer escrlptor p6de fazer obser- 6 preciso nova Lei; logo nesta 6 preciso tovações, slm; mas, como ainda são melindro_ mar esta materla de alguma sorte em consL
sas as nossas circumstanclas, acredito que deração. E' verdade que eu tremo quando
nllo se deve perml.ttlr tanto, como quer o no- fallo nesta materla, porque ê multo dfffL
bre .senador. Acho que muito convém reprL cultosa; e se eu vlSS'e que uma palavra ~L
mir os que atacam o nosso systema actual. nha faria. acabar a Instituição da Liberdapor Isso que queremos que elle continue a de da Imprensa, teria de certo um e~erno re_
existir, como a unlca f6rma de Governo, que morso. Esta Lei deve ser considerada de
p6de fazer a prosperidade do ·Brazfl.
summa J·m]liOI'Itancfa, mas ella deve sof.frer no
Alguns nobres Senadores têm feito as futuro grandes mudanças; a rNaçA.o BrazlleL
suas observações so,bre a palavra - Indire- ra ê mansa e Inclinada pacificamente ao bem;
ctos - se a sustentamos não será facil dar- temos um clima benigno, e tudo concorre
lhe noções exactas. Vamos indo que havemos para nossa futura grandeza: ~ preciso acaude melhorar, e em pouco tempo; n6s j4 te- telar, sim, os abusM; mas salvar esta fnstL
mos uma vantagem, e nllo pequena, lato ~. tufçll.o, que tanto deve concorrer para ella..
queremos que este· caso Se (lonffe aos Jura..
0 SR. Ar.:m:mA E ALBUQUERQUE: -Tem.
dos; 0 ~ue a Franca nllo tem e elles silo de
se
multo
fallado desta materfa, o que prova
eleição popular, em que a Nação confio. mais
do que em França se confia. nos seus Jura. que ella ê difflcultosa. Não convenho que se
'i!os, porque silo nomeações dos Preteltoe; ponha - directos e indirectos - os ar~-
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mentos que apresentei ainda nllo foram ·res.
O Sa. BATUBNINo: -Cada vez encontro
pondldoa, e antes convlrla na suppressão da mala dltflculdades. P6de. acontecer que um
palavra - directos - porque fica livre a ataque lndireeto seja mais grave do que um
opinião dos Jurados. Quanto ao mais, julgo directo, e entretanto a pena virá a ser in·
da ale ada da redacção; isto :é, ae em lugar justa, sendo a mais grave applica.da ao di.
de ataques, será melhor dizer.se -insultos.
recto em via da regra. O ·melhor seria su·bstl·
Acho, portanto, q'ue se póde v.encer a mate.
tuir a minha emenda, que supprlme a pala.
rla, e remetter.se A Commlssão, para redigir
melhor. Estou pelo que disse o .sr. Màrquez vra directo, e fique a graduação dos deU·
de Queluz; que ataque oê termo metaphorico, ctos maxlmo, mêdio e mlnlmo á proporclo
e é melhor que seja substituldo por outro da pena correspondente.
O ·SB. GoMIDE: - Não ·POsso admlttir se.
mais eX'presslvo.
0 SR. 1\IABQUEZ DE CABAVELLAS: - Re. melhante idéa; a palaVJra- directo -que
.quelro que o nobre Senador o Sr. Carneiro se quer supprlmlr, entra logo com termos
de Campos mande A Mesa a sua Emenda, · trocados. Marque.se a Intenção, que é por
porque eu diria calumnla, desconfiança, ln. onde se conhece o delicto. Na Camara dos
juria, zombaria, etc., visto ser este o modo Srs. Deputados pOz.sel- dl·rect~s- parase
mais indirecto, com que se a.ta.ca..
marcar a direcção dos ataques, e não é como
aqui se quer entender. Logo, pondo-se - diEMENDA
rigidos como emendei, acabam.se as dlf..
ficuldades ..
".A.taqucs Indirectos graves. - Oarnei.ro
0 SB. CABNEmo . DE CAMPOS: - Eu disse
de campos."
que não concordava, porque como queria c>
Foi apoiada.
nobre Senador ficava· multo mais vago, visto
que
a palavra.- ataques - é generica, e
O Sn. GoMmEs: -Acho que a emenda
não abrange tudo, e nem é possivel, porque que convém aqui restringll.a. Se não cir·
.para se especiflca.tem todos os ataques indL cumscrevermos o termo "indirectos", existLrá
rectos, fOra Insistir numa tabella lmmensa. sempre · o peJrigo que ipro.curamos remover.
Ha tambem apologos, allegorias, etc.; mas o As graduações ~m que falia o nobre Senador
que se deve calcular ê a intenção; um sim· hão de se fazer, mas ainda não ê occasião.
pies 'Romance p6de .não ter mão .fim, e p6.
O SB. MABQUEZ DE CABA\'ELLAS: -No
de, segundo a intenção de seu autor, ser um caso d·e se admittir a emenda, é preciso
ataque indirecto. Julgo, !pois, que tudo s'3 pôr-se diversa pena. O nobre Senador fez a
desembaraça, pondo.se - dirigidos - em lu. sua emenda e della se não lembrou. Este 1o
gar de - directos - como .propuz na emen- paragrapoo comprehende a pena. e ainda se
da.
não fallou· della. (O Sr. Presid·ente lembrou
O Sn. CARNEIRO DE CAMPos: -Sem essa que 86 se t:ratava da 1• parte, que era do
Intenção não ha delicto, e suppomos que fica crime). Pcds bem, eu e~Jtava :Persuadido que
aos Juradoe o avallal.o. Diz 0 nobre ·Senador se tratava de tudo; depois fallaremos disto.
q_ue. a emenda não comprehende tudo; ê isso
o SR. VERGUEmo: -Toda a questão tem
mesmo o que devemos querer, porque, como
jA disse, se comprehenilessemos tudo, aca.ba. versado sobre a palavra - directos - se
va.se 8 · liberdade de Imprensa. DiBie tambem deve ser eupprfmlda, substltulda ou defini·
o nobre Senador que os ataques se podem da. Apparecera.m varia.a emend~, e parece-·
fazer por via de romances, avaliem, pois, os me que a do Sr. Gomfde. que -lem.bra em lu·
Jurados esses romances, e conheçam se foi grur de "directos" a palav.ra "dirigidas" ae
ln.tençlo de seu autor calumnla;r o nosso deve accresoentar - ou desacredltal-o, ou
actual systema, Injuriar, ·zombar delle, etc.; detJtruil·o - (simplesmente); porque quem
se tudo comprehendemos .nlo baverl.i. mala trata de desacreditar um systema, trata de
liberdade de Lmprimlr, porque ~udo · serA o destruir. (Apoimlos). Deste modo nAo fica.
crime.
tão vago o sentido.
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".Artigo 2•, para.gra.pho 1.• A' emenda. do
Sr. Gomidc addiclon~se - á. destruir.- Ver-

gueiro."
·Foi apoiada.
Por dar a. hora tfcou a. mate,ria
a.d"lada.
O ··sr. 1• Secretario deu conta de
um oft1ci01 do :Ministro do Imperio,
participando que Sua. Maj-estade o
Imperador não Houve por bem Ap·
provar a Proposição que o .Senado
dirlglo á. Sua Augusta ~reeenca, so•
:bre os v·encimentos dos diversos empregados da Secreta.rla. e Casa do
mesmo Senado.
Fico.u o Senado inteirado.
O Sr. Presidente deu para Ordem
do Dia: 1.• Co-ntinuação do PrGjecto
adiado. 2.• Proj-ecto de Lei declaran·
do os Alvarás de 17 de Junho de
1809, e de 2 de Outubro d:e 1811, !l.'"eIatfv()s aos Legados de . uso tructo.
3.• A Resolução autorlsando o Hos:pital de Caridade na cidade de Por·
to-Alegre para adqui,rfr e possuir
bens de raiz até o valo~ de 80 con·
tos de .J'éls.
Levantou-se a sessão depois das
duas horas da tarde.

7• SESSÃO. EM 9 DE M.MO DE 1829
PBESIDENCIA. D() SR. BISPO CAPELLÃ.O·liÓR

A's 10 horas, achando-se presentes
38 Sre. Senadores, foi aberta a ses·
são: e, Ilda a Acta pelo Sr. 4° Se·
cretarlo, foi appro<Vada.
o Sr. 1o ·Secretario deu conta do
expediente, e leu um oWcio do Se·
cretario da (lama.ra dos Srs. Depu·
tados, em que participa ter Sua
·Majeetade o Imperador Consentido.
nos seguintes Decretos e -Resoluções.
da Assem·bléa Geral Legislativa: 1.0
Regulando as ·êta.pes para o Exerci·
to.2. 11 Criando o Supremo Tri-bunal
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de Justlcn, ~ dando-lhe Regimento.
3.• 'Extinguindo o Tribunal da. Bulla
da Cruzada, sua renda e distribuição;
4. Extinguindo os Tri.bunaes da. Me·
sa. do Dese-mbargo do Paço, e da
Consciencia e Ordens. 5.• ·Marcando
a fórma de organisar·se a Junta da
Justiça da Provincla de Goyaz.
O Senado ficou Inteirado·,
0

O Sn. ·MAnQt.i'Ez DE PARANAGu.Á.: - C.:.mo
relator da Commlssão encarregada de dirigir
a Resposta á. Falia do Th:rc.no peço licença
para· a ler. (·Leu).

DISC"UBBO

"Seinhor. -o Discurso que

Majestade Imperial em sua Alta Sabedoria se
Dignou de Dirigir ao Corpo Legislativo na
Abertura da actual sessão ordlnarla, ê O· Au·
gusto objecto de voto de Graças, que a Ca·
mara dos/ Senador€5 penho,rada cada vez
mafs da Paternal Solicitude com que Vossa
Majestade Impe·rial Procura constantemente,
no adiantamento do Systema Constitucional,
promover a Felicidade do Imperio, tem a
honra de, em Deputação de seus Membros
a.presentar com o maior acatamento perante
o Throno de Vossa 'Majestade Imperial em
expressões cordlaes de Amor e de Gratidão á
Sagrada Pessoa d-e Vossa -Ma·jestade Impe·
rfal.
"0 Senado considerandõ a conveniencla
e impor.tan·cia. das relações de amizade, é
boa lntelllgencla com tod'Os os ·Povos., porqu~
neUas se -perpetua a Paz que ê a vida dos
EstadotJ, se congratula. com a Nação Bra.zl·
. leira, sabendo da Imperial Pala~ra. que essas
relações continuam firmes, e inalteravels en·
tre Vossa Majestade Imperial e os difteren·
tes Soberanos Europeus, e Estados do Con·
tlnente Am-ericano, comprazendo-se ao mes·
mo tempo de acreditar, que a sabedoria do
Governo de Vossa MaJestade Imperial tem
diligenciado mantel·as, e procura conservai-as
com a politica compasslvel com a Justiça e
Honra Nacional-.
''Niio m·E'nos se compraz o Senado de
crer, bem que ainda não tenha conhecimento
curial dos respecth·os Diplomas, que os Dl·
Vossa
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reitos e Convenienclaa do Im·perio · do Bra·
~11 e os lnteressea de seus aubditos se acham
dilvidamente attendidos e .guardados nos '1"'1'11.·
tados, e aJustes que o. Discuu1o do Imperial
Tbrono annunclou.
J'Dolorosamente ouv!o o Senado o 1n·
esperado aoontecimento da usurpação da Co·
!l'ôa. de Portugal. E :posto que estivesse· con·
atantemente na persuasão de que a atllada
politica do Governo de Vossa Majestade Im·
_perial se não complicaria em tal aconteci·
mento, expondo ás· suas consequencias n
tranqulllidade e fortunas Brazileiras, toda~
via não p6de deixar de admira:r com Jubilo,
e ·na effusão dos mais vivos agradecimen··
tos, os effeitos do e:xtre·moso amor que Vossa
Majestade Imperial Tem sempre Manife:sta. do em todas as circumstancias ·P~la Felici·
dade do Brazil e que ora tão ·generoso se
eleva ·no coração Heroico de Vossa :Majt·sta·
de I-mperial sobre cs sentimentos da. Natu·
reza offendida, Afiançando~se qud.rr:1 dn Sua
·Alta Dignidade o Firme Principio em que
Vossa .Majestade Imperial está de não com·
prometter na Questão Portugueza a Tran.
quiUidade e os Interesses do Imperio.
Etfeito, porém, diverso, o da indignação,
sentia o Senado com a noticia de haver ln·
surgido um partido desorganizadO·r levantando a voz da Rebelllã.o em uma das Pro·
.vinclas do Imperio, que compellio o Governo
a empregar medidas extraordi·narias para
r-esta:belecer a Ordem. O Sena-do, Senhor,· rc.
conh-ece que semelhantes medidas são sem·
pre salutares nos limites da Constituição.
"A liberdade da Impr·ensa, esse Direito
de cujo beneficio o Brazll é especialmente
devedor á Vossa Majestade Imperial desde
1821 que estende o dominio do .pensamento,
e é o prodigioso manancial da. Instrucção. e
· civillsacão dos Povos e sobr-etudo o sustentaculo das Liberdades Publicas., quando- se
não traspaBSam as raias da justiça e decen·
cia, .reclamou da Previdenda de Vossa M.a.
Jeatape Imperial a Reco.m.mendação de umà
Lel repressiva. contra "" criminosa licença
que frequentemente alardeam Imp11essos des·
commedidos. Q Senado em prompto desem·
penho do seu dever já se occupa da dia·
cussão de um Projecto de Lel so·bre ·esse objecto, que paesou na Camara dos ·Deputados,

oom que espera :preencher a ExpectagAo d...
Vossa Majestade Imperial.
"Continuam n ser dos primeiros cuidados do .Senado os Ne.gocioa da Fazenda, e
os da Administração da Justica, certo .do
quanto importa para esse effeito, e para o·
progresso do Systema Constitucional a reforma da LegislacAo relativa principalmente
da criminal. Forcoso, porém, Senhor, ê nessa.
ardua tarefa p.roceder-s.e mais lentamente,
porque •tendo ,por objecto actos em que a.
honra, a v.ida e a liberdade do homem 1podem
achar.se empenhadas, toda a. meditação e
escrupulo em suas materias ê da ·mais trans·
cendente :lmportancia.
"Finalmente, o Senado é em reverente
consideração á. Imperial ·Lembrança sobre a.
Lei da Naturalização e Regulamento para
distribuiçAo das terras 'incultas, e está profundamente convencido de que taes medidas
Legislativas hão de cooperar eff!cazmente
para 'Convidar de f6ra •braços prestadios e
p.romover o desenvolvimento da nossa Agri·
cultura, fonte inexaurivel e .por agora a.
mais importante da Riqu-eza do Brazil.
"'Daes são, Senhor. os sentimentos do
Senado de que hoje te.mos a honra de s-er
fieis Interpretes perante o Throno Augustode Vossa •Majestade Imperial. Elle nos encarrega de aBSegu.rar mui respeitosamente,
que Vossa .Majestade Imper.!al Achará sem·
pre em seu patriotismo. e leal amor á Sagrada PeBBoa d.e Vossa Majestade Imperial
o mais decidido empenho e firme determi··
nação de coadjuvar a. Vossa MaJestade Im.
. perial na em preza que Se Tem Proposto de·
Flr.maT a ·Sua Gloria, e o Esplendor do Seu
Constitucional Throno na Prosperidade do
Brazil. -Marque:: d.e Marlcá. -Marque: de·
Paranaguá. -

Viscon!W de

ao.yrú."

O SR. PRESIDENTE: - '1\lm sido costume
ficar sobre a Mesa para ser examinada.
O SR. CAYARA: - 86
me levanto para.
I
pedir que não fique po;r multo tempo, nntea
pretendo que .entre quanto ·antes em dls·
cussA.o: queria uma pequena alteração, e ê
que se diga de .sua Majestade - e não .do 1Minlsterlo - depois ahl onde vem~par
tldo - dlga·se - faccllo - parece-me que ·
ha muito .pouoo que emendar.
0 SR. MARQUEZ DE CARAVELAS: -Não.
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vejo, que seja isto uma urgencla tal, que . se pedisse? Sim. Lo.go, agora é s6 relterat
·vamos discutir já. esta resposta: eu, pelo ' esse pedido: não se precisa voto da. Cumara,
-iiUe ~uvi, digo que se põde approvar; appro- pondo-se que venham não s6 as Esta.tlstlcu
ve-se já; po.rque a achei multo boa, e por- Já ·pedidas. e todos os papeis concernentes ~
que expenda multo ·bem a todos os pontos, e r:.ste assun1pt-o, é quanto basta•
.multo elegantemente: .mas, para se nio lno SB. PHESIDf~NTE: - Nada custa 0 voto
verter a ordem que temos seguido, fique ao. da camara.
·bre " Mesa: mas aasigne-se um dia, em que
entre em discussão, e parece que -ê bastante
Propõz. Vt>nceu.se que sim. Passa·
·O de segunda-feira.
mos
á Ordem do Dia, que ê o ta pa1
. 0 Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Ama• I
ragrapho do art. 2a da Lei sobre a.
·nhã é domingo, nlnguem póde vir a esta I
liberdade da imprensa e suaa emen·
·Casa ler o Discurso; a ficar deve ser para I
das; hontem nln.guem Unha. pedido
·terça. feira. de certo eu cá nll.o virei am,anhll.. J
a palavra.
0 SR. MABQUEZ DE PABANAGUÁ: - Nós
Sendo lido pelo Sr. Secretario o•
nesta parte a respeito da Camara dos Depu·
artigo e emendas, disae
·tados, não estamos muito adiantados; eJlE)~
lá. começarão jâ a discutir a sua Falia: e
O SR. MABQUEZ DE QUELuz: - Quando
·nlo ha duvida alguma que_ se dê para dia- propuz a minha duvida sobre precisar ex·
-eussão de segunda-feira; os obj-ectos não são plicação da palav.ra - ataques - que me
tão complicadc11 que não se possa meamo pareceu muito vaga, alguns illustres Sena.
nesse dia ver e fazer as reflexões que cada dores acharam .peso nesta consideração: e,
-um qulzer; portanto, acho que f·icando ·para reconhecendo que havia algum rtsoo, propu·
zeram que em caso de revolução poderia
·segunda-feira não ha difflculdade alguma.
· O Sn. PRESIDE~TE: - P.roponho que se proh!blr·se o escrever e fallar no Systema
guarde esta discussão para segunda-feira. 11 da Monarchla Conatltucional Representativa;
-ilo corrente mez. (Venceu-se que sim). E' mas que fõra dist() não se podia prohlblr
occasiãc. ·de se ler algum Parecer, ou fazer M Cidadão fallar e escrever sobre a excel·
-àlguma indicação.
lencta deste ou outro Governo; a alguns nlo
O SR. 'SATUBNINo:-Nos ultlmos dias da pareceu isto de tanta lmportancia, outros de.
-e~ .passada eu fiz uma Indicação, para ram algum peso: mas isto nasce de cada um
·que pelo Mlnlsterio dos Negocias do Impe- ter a sua logica; uns entendem de uma f6r·
rio se pedisse a Estatlstica, que eu havia ma a .mesma cousa que outros entendrm
feito em Matto Grosso; agora, por parte da mui dlfferente, e disto ~ que se compõe o
-commissão de Ea~tistlc.a, de que tenho a mundo. Eu inslato no que e%l)endl; e digo
1lonn de ser Membro. torno a pedir, porque que esta Lei 6 uma Lei Inteiramente poli·
~ neceBBario; assim, requeiro que se peça cial; e. portanto, é preciso que o Senado
novamente ao Governo que ma.nde.
não vA com ella apresentar uma espionagem
O SR. MARQUEZ DE PABANAGUÁ: - Eu politica, como parece-me que ou~! aqui di•
.acho que nllo s6 se deve reoommendar·~ âo .zer que se devla.m pOr papa-moscaa, como em
Gov.erno este negocio, mas tambem todos os Parlz;. que haJa esta espionagem politica, e
"11lala papeis, e lnstrucçõee que possam haver, 1 ada. tirada toda a liberdade ao homem. Mas
e que sl.o precisos .para. o trabalho destaca. lato nAo tem lugar, porque aomos livres.
·mara. A Falia do Throno toca no Regula·
Em Parlz dia&e·me em um hotel a dona
menta e dlvlslo das terras; e como é que da 'CU&: ee tendes alguns papeis, que quef.
Isto se ha de fazer, sem que estes trabalhos 1 raea 1uardar, ponde-os f6ra. .Dlue·lbe eu

::r:~t::~r:r~~~ v:~: p:~ r::~~~:::~ ! ::e d~n~~:u:~ c:;::a d~a::~r:do~11:u~o~v::;

:
e
Yenham todas as mala lnstrucc3ee.
O Sa. ·MABQUEZ DI CARA.,'BLLU: - Pola
:a Camara · nA.o decfdfo JA o anno passado que

,. luo nlo vale nada. porque n6a aomo1 ·obrl.
gados a dar outra A Policia. Sr. Pre.ldent!,
ê preciso par nisto toda a cautela, 1porque
12

Sesslio de 9 de Maio
p6de auppOr-ae que se vai a.tacar, quando ae se escreva sobre elle: m&t ae conalderam c;.
diz que eata :Monarebla, ou aquella te.m este Brazll consolidado e no Imp~rlo da tranqutl·
defeito ou esta ê . melhor .por esta exeellen· lldade, nlo •e vA pGr um b&rblcacho ao etr
ela; etc. ·Em·bora pane o poder da Honar- crlptor polttlco: o que ae deve dler 6 que·
chla Conatltuelonal como o me!ho·r, e mala a6 p6de ter atacado por tacto, e por etcl'l..
sublime, como obra.prtma; comtudo nlnguem pto: ~OT facto quando se pesa em armas: por
negarA que este ayatema, apezar da •oa per- escrtpto quando ae pegaGa 1penna, e se dlz que
felclo. nlo p6de convir a todotr os Povoa. este Governo nlo presta; lato p6de prohtLembrou j4. algoem aconaelhar ao ·Impera· blr·Be ~nda no Imperlo pacl·fleo du Leia, edor da RuBBla que flsesse o seu Qo.verno bem consolidado. Dizer a6 - ataques - f!Honarchlco Conatltuclou.l Representativo 1 earl.o eates ataques A dlspoalclo de cada um.
Nlo: ora se alguem eserev9B8e qoe o Go· dizer que foi esta expressão attentatorta.
verno Representativo nlo tem l·ugar em to- Esta !dá daa palavras é borroroaa. Portandoa os tempos, aerla um ataque! A aer isto to, se lato ê Lei policial, deve ler p~rfeita,'
ualm, e um exceaso de tyrannla, ê pOr um .e haja toda a reflexll.o. Se eatamoa em toda
ba.rbtcacho As DOIIIas tdêas. Eu ·tenho o a Jlbel"dade, no Imperlo paeifloo, a Lei deveexemplo em mim mesmo; eo tenho um fo· ser com toda ·a latitude. A liberdade da Imlheto, que· é uma etpecle. de Cat~t:eelamo; e, prensa 6 o auatentaculG doa Gover.noa Con·
tratando de varlos objectos sobre .Govel"nOB: stltuctonaes. ê o vehlculo da feltcld&cle 4~
chegando a Governo Repre.wentattvo, tratan· toda a Sociedade, porque daqui é que vem.
do que elle 6 conveniente em um terreno~ as luzes a todo o Imperlo: o contrario 6 Ir
que se cGmmunlca facilmente, diz que onde ha pOr a.cf' homens uma. mordaça. para nlo faluma extenslo Lmmensa, cuja. communlcação larem.
6 difflcultoslsslma, não convém: como n61
0 Sa. MAtlQUEZ DE CABAVELLA.S: -Eu ji.
vemos mesmo que para aa noBBas sessões .não tinha tencão de fallar sobre o 1• para.
&nnu~ é um incommodo terrível o ir bus·
.. grapbo deste artigo; mas, depois do Ulustl'ct
car um Jurado a 30 leguu, e daqui o que se Senador tocar em algumas cousas, que alfa
tegue ê que elle amaldlcOa tudo lato. E' pre. considerada& absolutamente me parecem ar.
cllio que as ctreumatanclas sejam hOmoge- razoadas, e que, meamo-, aegundo os . prlllel·
neu. Ora, eomo ae p6de latO applicar ao
pios que emlttlo de que a ·Lei ê policial, qui&
Brull, que tem diff.lculdades lmmenaas na
propôr e estabelecer um prlnclpio, que pa~.
communlcaclo? Esta Lei jA dlaae, ê Lei ·Po·'
mim nlo 6 poUelal, mas sim absoluto; por
llelal, po~ lato ê ])reclso nl.o lr de encontro
laso me levantei. ·
A li'berdade do no81o ayltema.
Tem·ae d·Lto, e. ê de estranhar, que ·~
Um nobre Senador dl111e que a Lel val
leva
muito tempo, e que a diecuulo Bllfm.
ligada 4a noBB&s clrcumatancias; é veTdade
mesmo nlo pauarla detta. Se.ulo; embora.
lato; mu ê neceeaario pezar ·bem estas elr·
seja
assim, mas ulo sala uma Lei mA: a
cumstanclu. Eu· vi um Projecto de liberdade
de lmprenla, feito por Lleyes; admlrou-~e Lel trata sobre um obJecto de multa dltft..
que elle o flzesae, ·e alll mesmo eatA esta culdade, porque n6s querema. por uma parlembr&nea: ora, em u.ma r~voluclo ê permlt· te sustentar o palladio da Liberdade da Imtldo dl1er, nlo ae escreva; mBe em um Pafs prensa, e por outra parte attende.r & aecuonde eetA tudo em aoeego, como se quer :P1'o- ranca. do Ettado. Se eu vlate que u luzee.
hlblr .tlso1 Diz úm Úlu1tre ·Beni.dor, e eom estavam multo derramadas no n011o · Pais, eu·
r.ulo, que Deus nos livre de ficar i. palavra estaria pela. prlnelploa tod01, que emlttio ct
.:.... ataquee Jndirectoa - porQue qualquer cou· nobre Senador; prlnelpioa. allAI, verd&del•
I&· ê um ataque. Ora, se n6a estamos no cuo ros; mas falta-noa a lnatrucol.o, porque eu
de reTolUClo e convulalo tal qUe a eml11l0 estou penua4ldo que a lll8trucclo geral ê &
de td~aa phlloeop.btco-polltfcu p6de aer um melhor e maior garantia do Governo; pormal," entlo faca-ae um artigo que diga. que que ella eatabelece uma base A eegura.nça,, e
e1te Governo ê .o melhor elo ·.mundo, e 1l&da obrlgac6ea do Cldadlo, pot1 vê-se o aeu ·pro.;
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.areaao; é esse bene!icio que ella. produz não e as adoptaria, se visse que a Naçiio Bra11.
_p6de deixar de reflectir sobre a flegurança lelra ~A tinha todaa as luzes precisas; nell8
.do Governo; por iaao as luzes são a melhor, caso eu diria que sim, que fosse como dia o
·e maior ga.rantla. A instrucção ·geral ê a Ulustre Senador; mas como estou pel'fiuadl·
alma de todoa os Governos bem constitui· do diato (ou eltarel enganado) pOT iseo dii~
4os, ao mesmo tempo faz amar os bens, que que as Leis devem ser outras, devem ser ac·
-conhece, e em todo o sentido o Governo é o eo·mmodadas As circumstancias. Virá. tempo
·.seu maior bem; é Igualmente o maior J.nl· em que possa dar-t~e essa amplidão; talvez
.migo do sedlcloso, .clesse homem ,botafogo. · que não seja nos nossos dias; mas será. para
·Tudo lato tem a Instrucção publlca. .porque os qu-e vierem depois; nós não queremos pOr
•ae ella abonece o servilismo, aborrece ainda pelas, mas tam•bem não queremos uma total
.mais a licença. Se Isto fosse onde já. estl. liberdade. Ja. aqui dlss·e um illustre Sena.
·vessem as luzes bem espalhadas, teria tod~ dor que na Bahla se tinha publicado aa
-o lugar; mas em um Paiz onde agora lato Ruin;J1 dle PaJm21ra; presumo que o que ae
:apenas :principia a nascer, como é que que· fez foil lDitroduzln.do em folhas, nl.o como
remos nós ir com tanta largu~a? Sim; ·De&· novella; sou, portanto, do parecer do illua·
·tae clrcumstancias, em que estamos, devemoo tre Senador, appllcando em abstracto, mas
.attender a multas -razões, e nl.o attender sc1 nl.o em geral : n6s d~vemos attender ãs fo.áa cireumstancias relativas da Lei. Eu guar- lhas avulsas. Disse o lllustre Senador que eu
dava uma reflexão, que -tinha a fazer, quan. atê qulz Introduzir espionagem pGllUca, dl·
.do tratasse.mos das penas; mas fac() agora. zendo .ponham-se papa-moscas; ao contrario
·1!1 é _que aos homens que se entregam ás meeu s6 o disse querendo reprimir abusos; ser-ditações e estudos, não fazem nada estaa vi-me alm dessa expresslo; disse: então
.clissertações, p()rque nós todos estamos Jen· como havemos n6s acautelar? pondo-lhe pa.
-do livros dessa. qualldade; eu tenho o cha· pa...moscas; mae eu não quero isso. Deus noe
-ma.do Voz da Natu.11ezll. e outros desta or. Uv,re! Ora quando se ;tratar das penas, -eu
dem; tenho alguns que são oppostos: tenho· direi então o como entendo.
O SB. MAltQUEZ DE QUELuz: - Sr. Presi·
-sete ó'bras de J. J. Rousseau; Isto para mim
ul.o é de perigo, porém, .para o homem que dente. O nobre Senador convém commigo. Eu
·o nl.o conhece bem ainda, e cuja opinião é digo que se acaso visse o Brazil em o ee.ta.
·do livro, que e&tá lendo, não p6de ser utll do de não estarem as nossas idéas bem flr·
-porque o i-nduz a variar de oplnil.o. -confor· • madaa, ou estas de mane:l.ra, que pudene
me o que lê. E pe:gunto eu: Esses prlnci· haver perigo de se fallar na f6rma do Go·pf"os nA.o podem traz.er oomslgo conaequen· verno, ou na excellencia de um outro, então
elas fu.nestas ao SYatema Constitucional~ cohl'ba-ee; ' maa o D()bre Senador reallaou o
"Podem, nlnguem o negarA; portanto, o. mt. que eu Unha em hy,potheae. Eu nlo creio
·nha dlstincclo teria esta: todas as vezes que que o /Povo estA neste estado; mu quero que
·ae tratuse de obra; por exemplo .o Uv~o qut> se decida, que se a.cuo eacrever sobre a ez.
·tivesse para cima de 100 paginas, este pode· cellencla de um outro Governo, p6de aer
rla circular; o Povo nA.o o lê, nem quer que isso pe-rigoso t Naci.G Brazllel-ra. ~e entl.o de·
11e lhe leia um livro aaim, falla.ndo gefi.l· clare-se, ; dlga-ae: aquetle que fizer ltto ou
·mente; lê folhu avulAI, e nlo llvll'~; mor· aqutllo, ataca, e fica cr!ml-noso. Em aegun.
mente ae aio doe que ezlge.m mala aturada do ··lugar, ê que, se se conhece que o Povo
'ref.lexlo; portanto, o liv-ro p6de multo bem e.~tA neate stado, entl.o llmlte·se, e ponba-.e
:.Passar; porque A liberdade de lmpreniiL deve um praso, como fez esse .mesmo Sleyêl, quan·
·dar.ee toda a otellllo; D perigo estA em do fes a Lei da Liberdade da t.mprenaa, por.
·folhas avulaat, e perlodlc~: eetaa vlo en· · que ae ee entende que corre rtaeo em que se
·.tlnando: e quando se apreeenta jA o erm· falle nisto, • preciso que declare. Nda- todos
J)toma, ê tarde para se remediar. lEu sou da sabemos a excellencla deste IYatema · dot
M»lnllo que u doutrlnu que o Uluetre Sr· JuradOI, e a Naclo mala defensora diato, a
ilador apreaentou do ·boui".: eatou por ellu, metma Fr&nca, dl1 que ê pr~lao que netle1
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h&ja um aenao muito o.tllado; O.!& esta é n aaalm, nAo ha Lel. No eatado de revoluç&otarefa mala apurada, qual a de ver ee ha todas aa Leia perdem o eeu vS.or, e aiocr1me, porque ha fe.cto. pezar e examinar mortas; por.t'8rnto, ·devemos crer que a Na··
bem a cumplicidade: eata é a grande ditfl· cAo estA pacifica, e o Governo estabelecido:
culdad~ de julgar. Oa homens que
julgam sobre lato ê que se minuta a ·Lel.
Outro nobre Senador app.rovou oa prl-n•.
multas vezes ae vêem atonitos rp&ra avaliar
um fa.oto ou a sua crlmlnalldade; deixar fi· cLpios, que foram emlttlcfos: maa tambem.
car um vacuo de se julgar o Cidadll.o, em es- nllo se pronunciou: entrou a figurar hypo.
tado de 1er punido sem aer culpado, por uma theses sobre papeis lncendlarioa, que pode~
palavra dita em uma sociedade, quando mut. apparecer, e disse que a segurança do
tas vezes, logo que dalll se vai, um diz quê verno estA na somma de luzes, que a Naçllo·
ulo, outro d·lz que não, ê .multo máo. Por· tem.. Eu estou na opl.niAo contraria; estou
tanto, se 01 Brazlleiros estão no risco de se-. que ê na Justiça com que elle obra; e na boa.
rem levados · por uma obra que falle .na ex· Administração. Que tem as traducclles decellencla de um Governo, · comparando com 'Th>lney com o das rulnaa de Palmyra? Deoutro, então, nesse caso, precisa declarar-se certo que nnda. Onde ellas ln~luem nllo ê o
quaes silo os orimes, e, em· segundo lugar, Governo seguro. Ora. como .nlo 6 .posslvel
se declare o tempo que deve dürar, porque que o Governo seja composto de Anjos, por,fazer uma. Lei perpetua não pôde ser. Ago· lsso se fazem as Lels: e, segu.ros nas Leia,
ra., em quanto a palavra mosca, eu ·não direi não cabem os Governos: haja. os escriptorEoS
nada, porque ficou adiada a questão da Epl- que houverem; o mala ê teNor panlco. O·
Governo que' isso teme ê porque sente o..
graphe.
0 SB. !tURQUEZ DE CABAVELLAS: - Sr. remorsos de sua. injustiça; portanto, estou
pela emenda apresentada pelo Sr. Gomlde;
Presidente. Não se sustentou sobre moscas,
com o a.ddltamento do Sr. Vergueiro; este
sustentou-se sobre o tratar do termo que se
comprehende o maior numero de factos, que.devia empregar.
se podem receiall". E tudo que se quizer ad·
0 SB. BORGES: - Sr. Presidente. Se hon.
diclonar ao artigo ê deatruil.o, e fazer uma.
tem ttve11e havido tempo de ee pOr o artfgtt
Lei cnsulstica, e indigna desta Cama1'a.
A votaeOO, quando já não havia nenhum Se0 SR. MARQUEZ DE QUELUZ: - 0 nobre·
nador que pedisse a palavra, o artigo tinha
Senador apezar da grande memoria que tem.
passado, como estava, ou com a1gumas daa
esqueceu-se do que eu dfue - discuraos poemendas, e nAo ··tinha havido a dlscuBBAo · de
liticos. ·Expr~ssel-me bem claramente, porque
·agora; na qual não se tem mostrado nada
dizendo-se que o Brasil ettava em pe.rigo eu,
mais· do que se disse.
disse que não era esi1L a minha fd&.. ·ante..
P.rimelramente esperei que o· UlUJtre Sesuppunha o BruU com o Governo bem ea·
nador, que ·fallou ponderando coúsas multo
tabelecfcfo. Ora, o nobre Senador con.v6m
boas. figurando clr.cumstancias, que, alita,
mesmo naa obras que fallo, qual ê um volunAo devém escapar, afinal .pronuncfuse um me; pois se umhomem, em um discur10 phllulzo aeu, o que talvez nAo fez por deeen- losophfco, qulzer mostrar que ha lnco.nve.
cia.
nlen.tes na. f6rma do Governo adoptacfo, e·
&presentou duas hypotheaea, dizendo mostrar um melhor modo por .meio da sua..
que ie acaso se enten.de que a Naolo estA. modlficaçio, como, por exemplo, que nada de·
no estado de uma revolução, uma ê a Lei; e Assemblêa todos ~ annos, que ê incommodo,.
que ie eet& no estado pacitlco, outra deve etc., que seJa dlmlnuido o ·numero de aeua.
1er; e quem decide isto? O Le~lslador. Màs, membros, etç. E' lato para se dizer que ha.
·eomo o lltuetre Senador nlio tomou unia de. revolução? Nilo.
Uberaçlo, eQ direi que quanto a -mim pro.
Se qufzer, porém, e.ntender·se que o Bra··
nuncfo "o meu "juÍzo sobre o estado em qu~
zll nAo estA nas clrcumstancfaa de ter esta
Naçlo estA., e que lbe póde convl,r; estou que liberdade, .entAo mn.rque-ee. eate tempo, &tê·
a primeira. hypothese do estado em convul· que se suponha que nlo ba eae perigo, ê
silo nlo tem lugar, porque quando se estA neue caso o artigo deve ler problbldo, mal.
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se estamoa em estado pacifico, no Imperlo zes do Juiz são o primeiro .principio que
da tra.nquillldnde, deve o artigo aer conce- i· segui!'& a Justlca: ê preciso que a prova seja
bldo - que ~ . prohlbldo Imprimirem-se pa.· / clara, e esteja elle tambem persuadido della;
peis Incendiarias que tendam a derribar o , porque se o Povo tiver quem o llluda, e lhe
Governo Constitucional. Po:tanto, un1!t da.s / diga que ê injusta a Lei, revolta-se: e isto
duas: ou estamos nas cLrcumstanclaa de ter- .p6de succeder por melo de perlodlcos: ê ne.
1
mos lLberdade de Imprensa, ou não esta. r cessarlo auppOr assim. Ora, ponha-se um ho·
mos.
·
mem rustlco a admlnlatrar Juatiea, e velO SB. MABQUEZ DE CABAVELLAs: - Sr. r ae.ha, que elle, ainda sem querar, põde ser
Presidente. Eu f.ui provocado para fallar, e 1njusto: o homem rustlco, quando se lhe
infalllvelmente hei de dizer o que sinto, .puzer um tributo, que seja pesado, que dirá?
porque nlo delxo passar cousas, s6 porque Quando, porém, o ·Povo fôr instruido, abrase não deu multa atten~ão, ou porque não ça.-o, ainda que lhe custe; soUre · este .trlbu·
estli.o ·nos •termóa de se comprehendem. O .to porque vê a ·necessidade da Nação: assim
lllustre Senador dlz que eu não p.ronunciara as luzes siio o primeiro sustenta.culo da u.
o meu voto. Pois eu, combatendo outro Se- berdnde de imprensa: é preciso não dar garnador não disse que era necessarlo cGnslde- rote, porque sem ella. . nlo ha eaaa aegu·
rar esse estado ·relativo das clrcumstanclas rança.
da Nação: e que por isso não se poderia. adMas dfz o lllustre Senador, que quando
mittlr esse systema do illustre Senador, e j s~ vai tra.tar da f6rma do Governo, nlo .e
s6mente se ndmlttiria quando fosse em obra J :vai trs.tar do individuo, que governa; o que
Yolumosa: e nAo nos papeis periodicos, on- 1 se trata ê de que o individuo, ainda que seja
de p6de ser o Povo enganado, ·pois que es- máO, não possa faze.r mal.
No tempo do Gove.rno Romano houve
ses lê todos os dias? Logo, como diz que me
Jtão pronunclel com o meu voto? O que não mui bons Governantes, houve Marco-Aurelio,
declarei ainda ê a minha opinião sobre cada os An.toninos, etc., etc.: e por 1880 havemoa
uma das t>.mendas; mas nesta parte tenho de esperar que hajam esses casos? Nilo. Eu
bem declarado o meu Yoto, como bem disse .trato d·isto como primeiro fundamento. Fa.
o illustre Senador, posto que tome o caso ça-se a Justiça como se fizer, cada um que
como se eu dlssege que a Nação çstava. em tem uma Sentenca contra. diz sempre que a
revolução. Não, Senhor:· eu supponho·a mui- Sentença é inJusta. Inda hon.tem aconteceu
to pacifica; eu não quero é que se ataque QUe um homem de quem sou amigo, teve uma
por meio desses .botafogo, porque p6de en- Sentença, e elle dlsae que era injuata, QU&D.·
tender-se que se quar a Democr&.cla; 110r- do eu tenho até conhecimento do Ministro
tanto, estA cla.ro que eu dei o meu voto, que a deu, e por flm o convenci que ella
porque quero cortar o abuso; talvez que eu era multo justa. Po.rta.nto, claro eatl. que eu
d'êBàe to.das. as largueiZas quando as luzes dei o meu vo.to, dlsae qual elle era; em 2•
estivessem mala diffundldas. Mas diz o 11- luga·r, o que disse o illustre Senador não vi·
lustre Senador que· nlo sAG as luzes, . mas nha para o cnso.
() SR. ·BoRGES: - Sr. Presidente. illl' 16
eLm que ê a Justlca quem ha de sustentár
os Governos pela boa admlniatraçllo: e pa.ra para. responder ao nobre Senador que vou
se administrar essa Justiça bem, que ê pre- metter a mAo na ceara alheia; embora ...
contraria o nobre Senador dizendo: que
ciso? E' .precfso que haja essas luzes. ·Se
.quando as ha. ê que o Povo descança. Dll o uma ves que nlo houveesem Iuses, aeja qual
.lllustre Senador que o bem da NaçA.o oé o fôr a Lei, pOde .tornar-se injusta, o que nlo
Imperlo das Leis e essas Leis nAo podem acontece havendo-se diffundido as luzes, porser injustas? Po.dem. Logo, porque razAo 11 que sendo eetas Leis tiradas da. masaa de
Lei attrahe o Povo,
porque este a ama ? luzes ella tem. lnfalllvelmente de· fuer
E' porque elle considera que a Lei lhe ê in- povos · conformes ·a ella, e conseguintemente
teressante, e a bem de todos. O homem. que nunca ae ha de qu~lxar das Lela. Ora eu
mala am~~o a Justlca, p6de · ser inJusto por nunca vl eacripto atacando a Lef, eempre vl
falta de luzes? P6de. E muitos o aAo. AIÍ lu· atacar a sua lnobservancla; nunca o ataque
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que abalem a noaaa aaaoclaclo pelos aeua
aos, que clella oommettem. A Lel ainda de· fundamentos, devem aer pi'Oicrlptoa com· to- .
feltuoaa, aendo cumprida, 6 melhor do que do ri1or da Lel. (Apotadoa). A:brlndo-ae uma
.quantas lu1ea ha, ·e do que qu&D.taa •l01u te porta nlo ae p6de fecb&r a outra; a anarla1em; 01 home111 illumlnacloa nlo ettlo ll· cb.la Doa combateria por dOUa lados, e !lio
. vrea de •~m mtoa: e quando o alo . tor· se pt\de prever o ultimo termo, e re~ultado
nam-1e peorea do QUe oa ruaticoa: a . malda- doa male1 que uma lfberda.de tio llllmttada
·cle doa homens aabloa 6 peor que a do rua· acarretaria sobre a Naçlo. Todo1 01 noasoa
t.lco; ellel aabem fuer ·melhOir uso della;, elforcoa alo devidos para auatenta.r a f6rma
ualm,· rapeitando muito oa conhecimentos do de Gtlvern~ adoptado, nlo consentindo que
Ulustre Senador e u auaa boas ln·tenç5es, alguem lhe toque, atê mesmo por veneração
digo que, se elle ·ê homem de bem, eomo 6, 101 aios princilpios. (A.fJOiados). E' sabido
·e todos o conhecem, .~ 1110 mala pela Pll1'81& que aa aocledadea clvt8 s6 p~dem s61" organl..
do coraçAo do que .pelas luzes que tem acl· zad~!i-1 pela forca.· ou pela """nveno&o: a foro&
.quirldo, e q~ aliAI multo aprecio.
seS proclus tyrannta, a que corresponde ea0 SB. VISCONDE DI CAYB'O': . - Em uma cravldllo; a convenclo .produz o Governo Requ'81tio tlo . melindrosa, AI· vezes tremo. A preeentatlvo, o Governo da J~l. o Govern·o
declalo deste negocio se -redus a problema verdadeiramente legitimo que felizmente te·
lrresoluvel. Pelo que dlz o Sr. Bo~ea. quer moa adoptado. {A.poiados). E consen-tiremos
·que o melhor Governo ~ aquelle em que mw Ql16 aeja atacado este prlnclplo fundamen.ta1
se executa a Justiça, porque 6 onde ha me. da o.rgantsaçlo social? Nlo. Elle deve ser
lios revoluç«5es; logo, dlrla que o Oover.no defendido a par doa dogmas da existencia
mala justo ê o da Turquia, onde ha menos de. Deus, e da tmmortalldade da alma.
fevoluç~.
Caminhando pelo melo entre os extre.
N. B.- O lllustre Senador a.lnda moa, -eu rejeito igualmente a opinião do no·
continuou o se11 discurso combaten• bre Senador, que pa~~ece attribuir li. Impren·
do as razões do Sr.. Borges; mas nllo sa todos os males da Sociedade, inculcando,
qQe a revolucAo cie Franca f6ra produzida
pGde ser colhido capazmente.
po.r um folh-eto de que nlo me lembra o ti··
· -0 SB. VDGUEIBO: - Emquanto nlo ae tulo. Quando ouco assim discorrer sempre
reprimirem os a.busos ela espada, do plo, da me oecorre em eontraposlção o grande prln.
eepingarda, e da unha, neceasario ê reprimir elpio de Leibnitz: "O pr81en:tle e~tá pren.11.e
tambem oe abusos da Imprensa. Nlo p011o do lv.tvros ·O mala pequeno phenomeno tem
convir na opinllo do nobre Senador, que JIOr causa o Universo e a sua razio ê o es·
que.r a liberdade da Imprensa, levada a tal ·tado precedente do mesmo Universo". Aca·
Ir-Ao, que Impunemente 1e poaa atacar por nhado modo de discorrer .ê o attrlbulr um
eacrlpto o eratema de 'Governo adoptado e granc!e phenomeno a uma e6 .e pequena cau·
jurado por n6s e pelo Chefe .clt. Naçlo. Se aa, quando os mala pequena. aio o .:reaulta.
. n6a somoa obrigados a au1tentar 4 custa da do de multas e alrumu deeeonhecfdas. A
proprla Tlda a !tlonarellla · Constttuclona.l Be• revoluçlo de França, e todas as revoluc&!a
presentatl-fa como poderetnoa consentir, que qUe têm havido . no mundo, nlo forain, nem
se veJa atacada. peta lmprenl'&! ·Dlue o nobre. poderiam ser produ1ldaa por ·mlae.ravell fo·Senador que tem redigido um C&theclamo, l~lt de papel : foram, alm, · ·o necessarlo
em que expende que a Mon&rchla Conatltu· ef.felto de uma. multldlo de causaa espalha·
clonai Representativa nlo toDTêm a Palses da1 por longo curso de annoa anteriores, e,
onde alo cuatoau u communlcaçGea. m po. talve1, por aeculoa.. Nlo noa ater-remoa com
derl& o Corpo Leglalatlvo conaentlr, qu& clr- i Imprensa, nlo lhe concedamos e•e poder
culaaae entre n&a um eterlpto, que noa a.r· Imprenn tem concorrlcJo para u reToluc«Jea
pe de termoe adoptado e jurado um S)"ll· m&~lco de pGr e dlap6r doa Im.perlol. Se a
·tema lmpoalvel na aua pratica! Nlo. :ma. ê 16 patenteando u cau1u exlatentet, que
erlptoa que ataquem o nono ju.ra.mento, e devem produlll·aa, nlo te uonfunda pofa a
1e
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publlcaol.o du causas com aa mesmas cau- phlcoa, etc. Se fOr feito de uma. manera tio

aa.a: eeta.a têm o seu asee-nto ou na mA or- generlca, que nl.o se comprehend& no nosao
ganisaçlo do corpo social, ou noa erros da allti&O, entl.o, al·m; mas se t6r como diz a
cl'l·~d~ a deetrulr o
grea&lvo o.u Nttrog.ra4o da civlllaaclo. ·
syatema, entlo, está cum·plice. O nouo d1·
Rejeitando, poJa, os doua extremoe. que reito tem a natural Umltag4o de nio offen.
tenho combatido, digo que devendo nós con- der o Estado: porque querer eu um direito
servar Jlleaa a :Mona.rchia Oonatltucloual Re- que comprome-tte o direito geral, luo nio
present&tiva, devemos condemuar como cri· p6de aer. A faculdade que o nobre Senador
me todo o at&que, que lhe fôr feito, ou seja queria, oomo, por exemplo, fa.llar .da actual
pelo a·buso da espada, ou ·pel(); abutio da. Im- fórma de Governo, isao nio era atacar eaprensa, como Inimigo tlo temlvel, que seja sencia.lmente; porque daqui tiravam-se duas
necessario tel-o agrilhoado. Voto, porta.Jlto, conaequenclaa, ou que .paaaasemoa para o
pelo artlgo ·com a emenda do Sr. Gomlde, e Governo Absoluto. ou que adoptusemos o
m-eu additamen-to.
Governo Federal, Republica, etc. Portanto,
fica
claro, que nAc te p6de conceder eBSa
O ,sa. VISCONDE DE CAYBÚ': - Sr. Presi·
dente. Fizeram.me grande impreaslo aa ob- faculdade.
eervacões do nobre Marquez de Queluz eobre
Quanto ao que diz o nobre Senador, que
o termo vago e metaphOrico de at4quea ê. não sabe o que quer dizer e&te medo, esta.n.
Constituiçl.o. O termo ~que é tirado da do nÕs no seculo niuinlnado, quando antiTactica :Militar. e exprime assalto ao Inimi- gamente ,Povos, que viviam tio felizes, nunca
go com armas. Presentemente se tem exten- tiveram reatrlccõea: digo que não se p6de ·
dido esse termo . a contra.dlcçõea· verbaes, e a dizer i880 tio geralmente: em multas partes
fa.lSOI pundonores. E' di~ vulgar: "isso ê padeceram pelas suas opiniões. Dlsae o noataque A minha honra"; e muitae vezes a bre Senador que lA nio havia Leis de Im.'
cousa :6 inconslderavel, ou se releva dando.se prensa.; entlo nessa palite ha. um liberalismo
urbana satisfaçlo. NILo ~ p6d-e reputar in- multo gra!lde!. Vejo alêm disso que a Imsulto e cri·me o publlcar-ae por impressos em prensa. é moderna; mas vamos ao primeiro
expreuõea reverentes, qu-e .tal ou tal a.rtigo ponto; por lsao 6 que esses Povoa, e Goverda Constltuiglo 'ê inconveniente, e que ad. nos foram sujeitos a tantas cousas, e soUre.
mitte .reforma. Iuo ê concedido na meama ram tantos choques, como ·bem nos mostra
cOnstituiclo a cada nova Legislatura, em a historia denaa Nações. N6s devemos olh&r
artigos .Que nlo tl.o essencialmente constltu- com ·toda a attenclo para este negocio, uma
clonaee. Cada Naclo e ·Governo proclama camara. JA enunciou o seu voto, e ê preciso
que a. Constltulclo de aeu Palz ê o typo da que a Leglalaclo consiga o seu fim;
perfelçlo; mu os melhoramentos que têm
A queatlo toda tem venado sobre "direcebido provieram de Impressos de Cldad4os. rectos" e •Indirectos ". Eu .j& dl•e que recoubios e amante. da Pa.trlL
nheço a difficuldade da· deflniçlo. A. emen.
· .Parece, pola, raclonavel que ee aubatltua dia otferecldas parece-me ·que deixam tudo
o termo tJtaqt~e por outro ma.ll adequado, e abSolutamente & Bellgllo, e couclencla do.
Jurados; eu nAo ~uvldarel fuer o mesmo,
que exclua todo o . equivoco.
() Sa. CülmliO H CAMPOs:·- Sr. Pre- quando ae· julgue a ·Naçlo neaeee termos; aa·
sidente. Jl aqui se tem dito, e eu não nego, sentarei, portanto que era preciso . nlo deL
que 6 .licito a cada um mostrar a sua opt. xarmos leto absolutamente aoa J'uradoa. Pela
1ÍIIo; lllU ê do DOIIO dever IU&tentar este emenda do Sr. Oomlde, addlclonada pelo sr. ·
Governo, e prevenir Revoluc&a. · Po.rtanto, Verguelro, · fica a6mente - ataquee - porque
devemos cutlsar a. quem atacar. A facUldade ataque dirigido p6de ser directa ou lDdtreque reclama o nobre Senador ·ê boa, porêm· eta.mente: nlo ate limitando vem o Cldadlo
nlo para a.aora; li 'VirA. o .tempo, · em que H a correr o riiCO de ~r ca•tlgado · por qual·
poasa admlttlr. Dl1 o nobre Senador que quer ataque. ·como me persuadia que era pre.·
nAO aerf. l·lclto ezprlmtr prlnclplos phlloeo- ciao ·haver liberdade de lmprenaa, e por ou-

aua admlntstracl.o, ou no andamento pro- emenda. que pareça
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tro lado aegural·a. ou acautelar, po1· exem. a Lei, nlo se afuta. daqui. AMenta o nobre
I
plo, oomo a.quelle abuao que ae fez ·em Por. · Senador que para aer J111rado nlo ae devo
tugal da liberdade de lmprenaa, da Vtna./ circumacrever a ld6a do dellcto: eu nur.ca
greira; e se lll;parecesse entre n6s ~omo 1 vl semelhante eoul&! Eu nlo trato da ort.
bavla de ter? Fazendo-se que ae ria.em to. mlnalidade de cada u·m doa deliotoa, laao
doa daa D01181 dlsclUISôes? . Achava ·que &e pertence aos Jurados. Sr. Presidente. o Juiz
admittlsse tambem a.ta.que con·tra a Religlllo, permanente ha de julgar, ainda que a aua
1omba.ria. e injuria. Já digo, nlnguem mala consclencia lhe dlcte o contrario, como di1
amigo da imprensa do qu-e eu: desejarei a Ordenança do Reino. que s6 o Rei p6de
que. daqcl a dous ou tres annos estejamos julgar o que lhe· parecer: mu que 01 Jul•
como a Inglaterra, Franca, etc.; mas por Isso zes alo Oibrlgados a clngir.ae ao que acha.
mesmo quero que se Teprimam os abusos. rem nos autos. Portanto, acho que o argu·
Digo por consequencia que . nessa colllalo mento do nobre Senador cahe.
parece.me que ou ~e ha de tlrar o "di.re.
O ·SI. VxscoNDB DE C.A.n~: - Sr. Preal.
ctos", ou, então, como a .emenda do Sr. Go- dente. Pela dlscrepancia de opiniões, que têm
mide que comprehe·nde todos; .po.rlêm isto p6. apparecldo no Senado, cada vez mais ajuizo
de dar motivos a duvidas. Eu subscrevo que aer raclonavel a· these do celebrado Conae.
se torne "dil'ectos'~ quando se tratar de lhelro Prussiano Quintus, na sua. obra eobre
zomb&ri·a ·manifesta sobre a Assembléa, o a Liberdade da Imprensa, que - achar o
Systema, etc. Eu ·Dio ae me daria que ti. .exacto expediente de reprimir os eus abu·
casse á Religião, e consciencia dos Jurados; sos sem prejudic111r ao dlrelto do homem de
mas ha eeta dlfficuldade, que aa questôes communicar seus penaamentos, 6 Problema
sobre a imprensa exigem uma certa d6se de irreaoJuveJ. - Por Isso a pratica do Goverintelllgencla superior ao aenso commum or· no Inglez parece.me a consentanea A mais
dlnario. E' preclao, entlo, que a escolha dos . boa razio, por dei:s:a.r ã. reUgU1o e conscien·
Jurados seja muito ci·rcumspecta.
ela do Jurado 0 decidir quando haja ou não
O SI. A.Lm:m.A. E ALBuQUJ:BQUE: -Sr. criminalidade nos impressos. O Ministro Pitt
Presidente. Acho que nlo ee p6de circums. durante o mala furioso periodo da Revoluclo.
crever ~omo quer o nobre Senador: é pr~. Franceza. em que, segundo diz o ~criptor
cito deixar á conaciencia. doa Ju•rados; ae da Historia da Decadencia do •Imperio Doma·
uslm nlo fOr, então eeta. acabada esta Iaa· no, Glbon, tambem a Inglater.ra correu o
titul~lo, ·o que não 6 po&~ivel, em viata da risco de comer o venenoso pomo da tala
Oonstltutglo. Os Juradoa hAo de dizer ee um igualdade, a Liberdade Galllca, propOz no
facto apresentado tem ou nlo crJ.mlnallda. Parlamento um biU para sere~ punidoa oa
de, hlo de dizel.o conforme o eeu modo de que por impressos procurassem (azer dea.
pensar; e nlo ligar-se a decidir ee 6 .mais prezlveis os Membros do Governo; maa como
ou · menos crlmlnoao, se 6 directo ou· indl. sempre . o Jurado é o que sentencela no caio
recto. quando aliAs nlo o tenha considerado, esae blJJ quásl nada valeu. Na verdade, o
como abusivo. Nlo temos nada ma.le que Chefe do Poder Executivo nlo p6cle acbar
approv&l' o artigo tal ·qual, ou aubatltutr Ministros de integridade e energia, se forem
outra palavra em lugar de dlrectoa.
impunldoa os continuo& ataques de vagu
o Sa. C.un:IBO o~ C.A.KPOB: - Sr. Pire. imputaç&!s, com que, ·Por ·Impressos Jorn&él
aldente. Levutei·me para. lembrar uma e folhetoe. se lhea tira o· credito e .respeito.
coua ao nobre Senadol'. DJue que a Coo. Lembra-me de um doa maia dignos Minls.
nlo troa da J'ranoa, que pedlo PBr lsao a sua
1 tt.tuiclo mandava. haver .Juradot,
e
lembrou
que
diz,
noe
ouos,
e
pela
f6rma
demfaalo, dizendo que prettentSia a&b.tT' 1110
1
que a Lel determinar.
menos com a metade de sua .reputaçlo. :
Dlae .mala o nobre Senador que. nlo ae
· o ·Ba. ALKXIDA 11 ALBUQUERQUE: - Ha
deyem limitar a. Jurad~; e que ee defze & c.911111 QUe a Lei p6de determinar e ha ou.
aua conaclencia. A couclencla doa Juradoa traa que nlo p6de. Escrever ·bem ou mal ·
ê para ver ee ezlate crlminalfda.de conforme Como h&vla a Lei dizer o. que ê escrever
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mnl? A consc!~ncia dos Jurados é que pó de tigas com estas: a p.enn dt- dez annos para
dtoü.•rminar se ·é abusivo, ou não. O nobre A:ngola t>ra a pena immf'diata â primeira, e
Senndor ê que está enganado!
então não ha. dlfterença tão grandt> pnra um
O Su, l\IAIIQUEZ DE C.\nAn:r.us: - Eu crime destes? Haverá quem diga qu~ ê eL
acabo de ouvir uma ccusa qut- é nova p&~ra cessiva, por'ém, eu não acho.
mim! Que o Juiz ha de- d'lzer que é crim·e,
O ,sR. MARQUEZ DE CAnAVELLAS: - As.
ou não! O Jury o que taz é ver se Pedro ou sento que esta pena não deve passar como
Paulo Incorreu neste crime que t"Btá. na Lei; so acha, e QUt! se deve emendar. Parece-me
por~m. dizer vós sois criminoso, para mim é IU·e as devemos g.raduar em escriptos, pa_
caso novo!
peis avulsos, em periodicos, e m~smo ,,m
O -Ee. At'METD.\ E AtBUQlJEitQUE: - Não folhetos. que tenham um certo ,numero du
<luvido que seja n"Dvidade .para o nobre Se. paginas, por exemJlllo d·e 100 -para ·baixo. Qual
nndor. mas não é .pa·ra o genero humano! é a razão disto? Porque .sabemos muito bem
Supponhamos que o Juiz apresenta para que nesta qualidade· de e~cripta,s ha mais
corpo d.e delicto as cousas mais simples -da perigo, o que já não acontece com um livro
vida; p~los principios do noibre Senador de um maior volume, porque de ordianrio
havia. de dizer é corpo de d:elicto porque o quem o lê são homens de lettras, e que não
diz a Lei; a Lei, se pudesse, diria. mas .p10r concebem as cousas no ar. Eu já tenho dito
não poder deixou aos homens ·Pa-ra decidi· que disto não resulta perigo; nós possuLmos
rem.
!lluitas obras, as quaes são oppostas a este
O SR. M.ARQtiEZ DE CAR.-\YEr.us: - -Não • systema e todavia nós precisamos o Syste.
co:Jfunda,mos o que diz o Juiz, quando diz ma Co·nstitucional, e o queremos; ainda ha
este tacto é criminoso. A Le1 diz: nestes' poucos dias eu comprei uma obra. do Presicasos é criminoso; o Juiz diz: não €Stá na dente do T.r!bnnal de ... o qual é um absoLei /não ·é criminoso. Não diga o nobre Se- Iutista terrivel, vi que elle nos seus argu_
nad·or que o Juiz determina; só a Lei é que ffi!'ntos P'rocurava provas, e todavia não me
manda, e não ha mais ninguem que o faça. convenceram, e achei mesmo um principio
O nobre Senador estâ confundindo o Jury, de refutação; o .mesmo acontece a todo hoque é da p.ronuncia, com o que é da Julga. mem que é dedicado ás lettras, e esta obra
ção: o da pronuncia vê se ha criminalidade, ainda que a traduzissem, o PoYo não a lia;
porque compara o corpo· de delicto com a antigamente nem a Gazeta se lia, e até pas_
.Lei; ·e outro Conselho o que pôde dizer é e"-v~ por 'lm.p·o:rtuno aiflu;~lle IQU-l'i em uma.
,que não foi bem comparado, e absolver.
c~mpanhla que não fosse de hom~ns de' let0 Sn. AL:\IEIDA E ALntiQUERQú"E: - Eu tras fa.lla.sse ·em Gazeta; e ·he~je mesmo não
ainda ·estou na .mesma opinião c di.go que o s~ndo Novella, é raro, ·e esS€ raro não pônobre Senador é que está enganado. A Lei d·e fazer mal: 'Portanto, eu acho que neste
não pôde ~tratar de todos os casos. que .pos- oaso a pena dev~ ser menor. Em periodicos.
sa.m ap.parecer. Não importa que a Lel..ma.r. pap.eis avulsos ou folhetos de cem folhas
que um caso, p()rque os Juizes é que hão .de para ·baixo, a pena que aqui e,;;tá; e nos ouver se tem criminalidade; Julgam pelas suas tros Livros de cem pnglnas pa.ra cima o
eonscienclaà.
terço desta pena.

O Sr. Evangelista fez um pequeno
Leu.se a emenda do Sr. Caravellas. a. qual foi apoiada .. ·
discurso que não foi ouvido.
,
Pôz.se á votação.
0 SR. -VISCONDE DE CAYRt': -Sr. PresiEntrou em discussão a parte do
dente. Não posso deixar de me oppôr A.s
a.rtlgo relativo ás penas.
opiniões dos Ulustres ·Senadores que me preLeu-o o Sr. ~cretarlc.
C<'deram. O Sr. Cama-ra eonald~ra p()uca a
O 1SR. CA~UnA: - Acho a pena di.minu. pena de 9 annos de p.rlaiLo, que a iLei em
ta: Isto é unt dos maiores crimes que se po. ~iscussão impõe aos eterlp:~res contm a
dem commetter. Confrontemos as penas an· Constituição; eu a considero multo grave, .e
13
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nunca vi tal em a nossa antiga Legislação. pelo llluatre 'Senador. AI folhaa volantea, ou
.Parecia.m<e que. 1erla de nll.o menor juatioa, pnpels periodlcoa, po&to que aeJam Udoa ·por
e de maior ettloacla, a commutíaclo daquella maJor numero de peasoaa em um tempo dL
pen'ftl na d~ dtpedo ~los meamo:s annoa. do, aAo comtudo refutaclOI com maia tacill·
Do contlrarlo a commiaeracAo que n~ 1e p6. dade que 01 outros. e 11 refutacGe• correm
de tirar do coracll.o humano, dettrulrA o ef· com a me&ma rapidez que aa doutrinas per.
feito e clettlno da Lei. Q11e g&Dha o Eitado niclos.aa, por isso que nlo contendo a1 fo.
em ver por tantos annos em continua tortura: lhas volantes se nlo propo1icGes destacadas,
a Cidadloa que ainda podem 1er utela, dea. e nunca com grandes deaenvolvfmentos, po·
terrando.se para outra parte· do Imperio? A dem ser mais ra,pida e facilmente combati.
experlt>n~la tem mottrado que peaimoa ho- das pelos escriptorea de opinllo con·traria,
mens sendo degradados, se têm transf~mi. e diftundid~ a~ refutaçõee pe~s meemaa
pessoas a quem chegaram as prlmelNS dou.
do em bons subditos.
Sr. Prealdente. 'Jiambem nll.o 'J)osso as.. trinas, ver1fJcando·se neste caso a cura dos
.sentir A emenda proposta pelo nobre Marques males, que produz a liberdade da imprensa
de caravellas, para minorar· a pena da Le1 com a mesma liberdade da f,mprensa, como
quanto aos escrlptores de obras que excedam bem disse um nobre Senador.
a cem folhas. pela razio de serem menos J)e·
Nio -acontece o mesmo a uma obra con.
rigosas, · e s6 porque o povo nll.o lê taea sideravel em grandeza, que eaerlpta com va.
obras, mas lê com avidez aa folhas volantea gar e campo largo para deeenvolver as ma·
e pequenoa folhetos. Adinlra.me que sendo terias. formando um cor.po de doutrina, não
tio grande a penetraelo do nobre :Marquez só tem uma refutacAo mais diifficll, como
tire semelhante concluslo; eu tiro a con.· morosa em ser lida Jo-go depola da opinllo
traria. Parecia-me que o eecri·ptor volumoso, contraria emittlda, é uma medicina appllca.
que tem mais razio de conhece·r as Leis dO da, c1tm maZO. per longcu evazu.cr.e mora.s, e
Estado, e o peri~go de . ~rever doutrinas o leitor incauto, entregue a ai mesmo,,quan.
tendentes a destruir a Constltuicão, é rêo do lê doutrinas perniciosas, s6 .lhe p6de co·
de multo maior crime, e merecedor de maior nhecer a falsidade se possue boa Loglca, e
pena do que meros escriptort>a do dia, que uma critica capaz de destruir os sophlsmas
imprimem á presaa, ·e que ·s6 pretendem seu com que as falsas doutrinas se encapotam.
credito temporarlo com as impreseltea e o que não é facil encontrar em quantos se
grangearlas do momento. 8crilpta manent: o emprega.m em ler taes escrlptos; dema.ia, o
mal do livro de eaeriptor bem reputado per. escriptor de uma boa obra conat.Jeravel ê
severa. e facilmente l·nduz aos inconsidera. ordinariamente tido- em mais conceito que o
dos a crer na sua autoridade e seguir o seu autor de um periodico volante; e bas~iL mui.
exemplo. Demais: Os Legisladores devem em tas vezes a anteclpaçlo a favor de um escri·
novas Legislações ·nloo fazer dlsti·ncções so· ptor, para. ser crido · por quem lê 01 seus es.
bre distlnccões, porque como dl.z o autor do criptos. Sobre a difticuldade de appa.re ~t:rem
· Espirlto das Leis - uns detalhes trazem refutacões de Uvroe perniciosos em grande,
o~tros d-etalhee.
lembremo.nos, Sr. Presidente, que o Bgltem.a
O Sa..SATUB~INO: - Sr. Presidente. NAo da Naturem~ de :Mirabeau, ou Dlderot, ou de
P-OSSo convir com a emenda do Sr. Ma.rquez quem quer que o . fez. e· 11 impiedade~.~ de
de ·Caravellas. Quer .o nobre Senador fazer Boulanger, têm sido- lidos .por muitos moc;os
dlitincclo 'entre LmllretniOB Ej1D. grande nu. Incautos no Brull, que ainda nlo viram
mero de folhas e aquelles que como perlo. refutaçAo alguma das doutrinas emlttfdaa
dlc01 contêm uma ou poueo mala, afim de nestes Livros: ao contrario, nenhum terlo·
clasafficar 01' primeiros em menos perigo· dlco ainda appareceu em sentido su.bvenlYo
aos que os segundos, quando contl·verem ma. que nAo foue logo combatido por outro ·pe.
terias de cuja propagacAo reaulte damno A riodico escrlpto em sentido contrario. Con·
Soeledade. Eu, porêm, tenho nesta rnate:rl!' cluo, pois, que a clusif.icnçA.o, que o nobre
ldêaa diametralmente oppostas ao expendldo autor da emenda faz do abuso da Jl.berdade
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da imprensa, encarando como •mala perigoso visse que se atacava a emenda querendo
o commettido em u·ma folha volante do que conservar nB penas, de que me admiro ~
em uma obra consideravel, ou de grande que se diga que as o·bras mais volumosas
numl'ro de paginas. ê contraria ao que dieta têm mais perigo do que um folheto ou um
a razão; peoo menos. eu e_stou n:esta opi· perlodico, que vai A mão de todos! E multo
nlão.
mais me tem admirado que o nobre .senador
!Diz mala o nobre Senador, para reforçar sendo Magistrado, dlssesae que aqui _ainda
o seu argumento, que as o·bras grandes s6 não está determinado conforme o volume,
são lidas pelos homens de lettras, a quem etc. Não é conforme o volume, ê conforme
Óio corre risco de seduccão, porque os lit~ o risco, que ba, o mal que p6de p.roduzlr;
teratos têm. sufflclente critica. para. distin. isto são regras geraea de Jurisprudencla
gulrem o falso· do verdadeiro: oxalá, Sr1 criminal; o crime que é mais facll de com.
Presidente, que os homens que lêm doutri· metter -é que mais se deve prev_enir, mas nós
nas perniciosas fossem· capuea de fazer a não estamos aqui ensinando a dlscipuloa. O
exacta seleccllo entre a verdade e o engano! meu fundamento é este. To'do o crime deve
Ha multa gente, e p6de dlzer.se que a maior ser mais acautelado um·a vez que seja mais
parte dos homens, aliás amantes da leitura facll o commettimento deste crime. Um livro
que têm a. opinião do ultimo Livro que le. que não lê o ordinario do Povo não tem tanto
ram: o nobre ·Senador diz que lendo o Li- risco· como um perlodlco que vai â mão de
vro que tem por titulo Voz ela Razão nenhum todos. Appareceu o ·exemplo de uma senhora
doa argumentos em que seu autor funda a que lia Mirabeau; isso é um caso particular.
leglÚIDlldadA do A:bsblutlsmo. foi para eUe e o legislador .olha para o geral; talvez que
de peso algum, para julgar verdadeiras as essa senhora fallasse, e lesse Mirabeau, e
propÓslcões que alll se estabelecem: o no. não soubesse quem elle era. Disse o nobre
bre Senador não deve das luzes dos outros Senador que o homem de lettras, lendo espelos que têm a fortuna de possutr: eu te. ses livros, não está em estado de ver a fal.
nllo ouvido a varias pessoas a.ffirmarem com sidade de seus principias, etc .... -Então,
grande convieção que os argu.mentos da Vo! digo eu, é ~rincipiante, Eu tenho refor-mado
dcl Razio não têm resposta! Parecendo-me, muita cousa; a primeira vez que peguei e-m
pois, a emenda do nobre Senador diametral. João Jacques Rousseau, ass-entei que nlio timente opposta ao fim a que a propõem, voto nha resposta, e depois já conheci o ~eu erro;
contra. ella..
~ depois um homem de .Jettras que conhece
o SR. ALMEIDA. E .ALBUQUERQUE: -Eu que a· ordem é o maior beneficio que p6de
confol'lmo·me com as opiniões dos nobres ·Se. ter um Estado, e que elle p6de ter, nunca
nadares que acabaram de fallar; mas com a avança. a querer destruir, salvo se é máo hodo Sr. Camara, achando a pena diminuta: mem: todo homem de lettras não ê tão peeu .pelo contrario acho.a terrlvel. A : pena . rigoso. Dlue.se, p6de se.r em uma lfngua especuniaria ê uma pena terrivel, não se diga trangeira.; tambem sendo em llngua estrangeira não causa tanto damno: (Juem ha de
que ê pequena.
escrever . para o Brazil em Allemão? E' per·Emquanto A emenda do Sr. -Ma.rquez de
der tempo, porque nlnguem lê.
Caravellas, JA estA bem respondido; mas -eu
0 SR. VISCONDE DE CA.YBÚ: - Sr. Presidevo dl1er que o nobre Senador dA por certa
dente.
O nobre Marquez de Caravellas aua.
uma cousa que nAo exlate, e que ainda nAo
se dine nesta CB&a.. .TA alguem· disse que o tenta a sua oplnll.o contra ae emend~ prodellcto fosse maior ou menor? Concordo con1. postas, citando. a Benjamin Constant, · e ouos nobres Senadores que 01 escriptos gran- tros escrlptorea publicista& da Franca: e o
des podem vir a wer Diala ,funestos, um l.m· Uluatre •Senador Sr. Albuquerque citando ao
presso pequeno ê mata facll de ser rebatido. Jurlsconeurto lnglez Bentham. Eu opino qúe·
0 SR. MARQUJCZ DE CARAVELLAS: -Têm· tae 11 autoridades nada valem em objectos~
me admlrad() os ataques que teni aoffrldo a bre que tem havido tanta dlacordla de · opl.
mtnha emendai Eu nAo me admtrarln se nt8es entre os pubtlelatas e os Governos,
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ainda de Constltufcão Monarchico.Represen· fol inundada d~ eSCI'lptos :nceudlnl'ios, que
tatlvo. Quantas Leis se têm feito na Franca at-é se Ilam nos corpos dn Gua1·da: donde
sctbrc a Uberdade da impre-nsa. ora mais, r~sultou levantar-se a Tropa contra o seu
ora menoa, ampliando, ou restrl.nglndo a Soberano, e executar.se uma. Revolução, qual
,.:.rimordial vaga. regra que estabeleceu o di- nunca se vlo em Paiz cfvlllsado, que, s.ogun·
nito de communicar pensamentos? Bentham do se lê em uma Gazeta de Parlz, de Janeiro
a!nda que Jurisconsulto de multo engenho e do corre.nte anno - QUlJticUana - depois de
saber, ê notado ·pelOH aabios de seu Paiz por destruir mais de d·ez milhões de pessoas na
confuso, singular, p111radoxiata, e o respectivo França. só deixou á -Nação a vangloria de
Governo não tem adoptado as suaa opiniões ·mais dt! vinte mil Leis, descoberta de Assu.
de i'cleal perfeição da Sociedade Civil; e é car de beterrabas, e construcção de barcaa
stigmatizado como o Cabeça dos Radkaes de chatas para invadir a Inglater.ra.
O Sn. EvA..,.GELISTA: - Disse o nobre
Inglaterra. '11em.se tanto escripto a favor ~
contra a Ube.rdade da .. imprensa, e as suas Senador que o Livro só é lido pelo homem
limitações, que ninguem se p6de arrogar de lettras. Eu desejaria que elle me respon- .
superioridade com quaesquer seus autores desse uma cousa: um folheto não vai ·buscar
favoritos. ·Para mim, nenhum .pezo têm os essas idéas do Liv.ro? Ha de o que copiou
eacri.ptores da Franca em objectos tão con- ser castigado, e o que com.pOz a obra, que
trovertidos no mesmo Palz onde tão factl. fov dond~ ellq colheu, ~lca.r dmpune! Não
mente se muda de opiniões politicas: cara- estou pela opinião do Sr. Marquez de Ca.ra.
cter que já lhe foi notado por Cezar e Ta. v.ellas.
cito - I.evel Aonvin.es, et r:eru·m ~arom
0 SR. VISCONDE DE CAYRÚ: - Sr. Presi·
ctlo,Jriid'&satnri - Levia'Jimuts qtJisqtte (}fJilJoru·m dente. Vejo.me urgido a impugnar os lllusob i-nopiam auda ect. Sinto dizer como Burke tres Senadores que me contradisseram.
ser ella uma Nação espirituosa, mas quP.
O •SB. BoRGEs: - Pal'e<Ceu.m.e insinuar
não reconhece meio nas cousas. A Humani· que era desnecessari·a Lei de rigor contra
dade lamenta o haver ella produzido escri. impressor para prevenir revoluções contra a
p1.ones que tendo abal'ado oa .fUndam~ntcJI co.nstituição do Estado, porque todas as reda Sociedade com os seus livros cheios dP. voluções só são effeltos de Governo injusto.
impiedade, Infidelidade, e lmmo.raUdade, Não posso assentir a tal pro~osição, pois
precipitaram o Povo F.rancez a ·tio barbara deiia. seguir-se.hia qu~ os Governos dE>spo.
Revolução, e que havendo p.roclamado a sua ti.cos, como por exemplo. o ·da Turquia., e
Constituição doa Direitos do Homem, e para Ba,rbarla, são os mais justos, visto que os
sempre, depois dos maiores a.busos da liber- respectivos Estados duram po.r seculos sem
dade ila imprensa. e das maiores maldades revoluções contra a sua Constituição, e as
contra o seu Sfrberano, prevalecendo.se dos rebelllões que ahi têm havido s6 se dirigem
atrazos d& 'Rienda Publica, ainda presente- a destruir o Chefe do Governo, verificando·
mente nlo estão contentes com as Legisla. se a observação de Montesquieu, que taes
. ções que· têm feito para .regulação do prêlo. .r.ebelllões s6 destroem o Despota, e não o
Os que mais immediata.mente accelera.ram a Despotismo. Já Tacito. na sua Historia. no.
Revolução, usaram do preparatorio de rldi· tou a perpetuidade dos Governos de&potlcos,
cularlsa.r a Cen~ura prétria. de quaesquer es. que allã.B são os mala Injustos. - Prostea
cri.ptas. Fez para isso a mais violenta im- proverilere Domlnati:Onf!a et apwd quosdum
pressão no Povo Francez a 'bem conhecida populos retermtnt man.sere. O Governo do
comedia de Beaumarchal, Intitulada - L'e Infeliz Monarcha Luiz XVI foi dos mais
MariJlge de Figaro. _. O poeta dizia com a justos e moderados dn França; p6de.se dimais insolente satyra: - -Na França ha LI. zer que então se. vlo a mesma Bondade no
berdade da. Impre1111a, comtanto que não se Thro.no. U.ma. das provas que se lê nas M.eescreva contra n ReUgilo, Realeza, Pessoa m·orlas de Madama Campan, Leitora da Rnl.
Real, Igre.Ja, etc., etc. O Bel tolerou estes e nha. Um din. o lnnocente f.llho do Rei, 'en·
outros eecrlptoa sem censura, e a Franea do a seu pai cbora.r,. perguntou.lhe porque
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. chorav.a; e elle reajlondttu, porQUt' o IDtJU · cadeação de causas e effeitos no Mundo Me·
povo pede-me dinheiro, e eu não tenho para. can!co e Social; Isso presuppõe que os ho.
dar.lbe. Nenhum Rei de Franca fez como mens não têm L·lbe1·dade. Os hlstor!ado1·es e
elle tantas concessões politicas ao povo, e politlcos têm advertido que na s€rie dos
comtudo a Revolução sobreveio.
Successos humanos, uma série procede de
O Sr. Vergueiro arguio-me por ter at. certo Grande Acto, e outra série contraria.
tribufdo a !Wvoluc:;ão da Franca ião sómente de .-\cto op.posto. Por exemplo: se na bata.
a uma ea.usa. isto é, a.o abuso da Uberdade lha de Pbarsalia. ve.nceSIIle Pompeu, e não
da. Imprensa. Isto não é exacto.
Ct3Zar, no Imperic. Romano, seria outra. a.
Eu indiquei tres principaes e proximas ordem politica. O mesmo Senador entende
causas: - o ridiculo que se deu ã. censura. que não se deve ter terror de impressos abu·
previa; a tolerancla e devassidão de pessl- sivos; mas todos os Governos regu1'-rc·s ti:mos livros e pap.eis incendiarias, e os atrL mem que a. sua falta de ·restricção, ou de
zos da Fazenda Publica. Na mesma França ·resp.o~satiilidlade~ produza rev.oluç&B. ·Sie
tem re·conhecido os seus mais graves escrl. este temor não é bem fundado, pcrque o U.
pto.res que a sua Revolução teve por uma lustre Senador tanto propugnou pela. abso.
das maiores causas as obras de Voltaire e luta prohibição de impre5aos contra a ConR!lusseau. Voltaire com especialidade em seu stituição do Im~r!o?
poema La Pucctte d'Orleans tanto ridiculaO Sr. 1" .Secretario <teu conta de
risou a Sorbonne, que era o Tribunal de
dous officio.s do Ministro do ImpeCensura, que essa Cancella da Libertinagem
.rio: 1.• 'Riemetten·do um officfo do
foi inteiramente derri·bada. Jã. em 1775 o cePresidente da Provincia do ::\Iara.
lebre Lo.rd Ch·esterfilla, em uma das suas J
nhão
e ·mais papeis relativos ao nL
obras, estando em Pariz, disse com prognoa.
vellamento e orçamento de de:;pezas
tico - aqui estoR vendo os symptomas que
de um canal para o interior ctt Procostumam prece-d~r as grandes Revoluções,
víncia. 2.• Remettendo um officio do
pois que jã. os Frane€zes affectam ser o que
Vice~'Presidente
da Provineia. de São
os Italianos chamam - àcBprejulUcati Paulo, acompanhados de quatro map.
Bernnrdin de Saint Pierre, nos seus Estudos
pa.s estatistlcos.
da NatUJ1eza, disse: prev.ejo g.rande Revo.lu.
Foram remettidos este á Commis.
ção na França, porque tem milhões de mensão
de Estatistlca. e aquelle â de
digos.
Comm.ercio,
Agricultura. Industria e
Devia, porém, dizer que a extensa imArtes.
;.,iedade. e immoralidade que grassava em
todas as classes por causa dos pessimos li.
vroa correntes havia corrompido os costumes
e multo afrouxado os laços sociaes que unia·m
os ·governados ao Governo. O grande N(!jw.
ton, nas suas Regras d.e Phi.tosophar, ensina
que quando uma .causa ê suff.iciente para
rxplfcar um pheno·m~no, ê auperfluo attrl·
buli-o a mala causas: Esta regra ê mais
exacta no Systema PhYBico do que no Moral.
Cada eTento politico tem muitas causas: E
o illustre Senador autorisou.se com o dito
sr-ntencioso de Leibnitz, que "o presente estA.
prenhe do futuro" •. Eu p.reacindo de logarea
communs; s6 digo que esse grande homem
foi censurado pelo se-u systema de Optimis·
que multo emparelha com o systema de 1
Ma.teria,fismo, que presuppôe necessarla en· 1

m.,

O Sr. Presidente deu para Ordem
do Dfa:
1.• Discussão do discurso em Resposta ã Falia do Throno.
2.° Continuação do Projecto de Lei
adiado.
3. 0 O ProJecto de Lei declarand~,
os AlYarâs de 17 de Junho de 1809
e de 2 de Outubro de 1811, relativo41
aos Legados do uao-fructo.
7. 0 A R4et4ol~ão autqrisando o
Hospital de Caridade na eldade de
Porto.Alegre para adquirir e pouu~r
bena de ralz até ao valor de oitenta
contos de rêla (80:000$000).
Levantou.se a seulo depois das
duas horas da tarde.
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foi inundada d~ escriptos lnceudhnios, que
até se liam nos corpos da Gua1·da; donde
resultou levantar-se a. Tropa contra. o seu
Soberano, e executar.se uma Revolução, qual
nunca se vio em Paiz civilisado, que, segun·
do se lê em uma Gazeta de Parlz, de Janeiro
do corre.nte anno - Quotidtiana - depois de
destruir mais de dez milhões de pessoas na
França, sõ deixou á Nação a vanglo.ria de
.mais de vinte mil Leis, descoberta de Assu.
ca.r de beterrabas, e construcção de barcas
cha.tas para invadir a Inglater.ra.
O .Su. Ev.\XGELISTA: - Disse o nobre
Senador que o Livro só é lido pelo homem
de lettras. Eu desejaria que elle me respon·
d(.•sse ·uma cousa: um f<>lheto não vai .buscar
essas idéas do Liv.ro? Ha de o que copiou
ser castigado, e o que compôz a obra, que
fov dondei ellq colheu, tlicar 'impune? Não •
estou pela opinião do Sr. Marquez de Ca.ra.
v.ellas.
o Su. VISCONDE DE CAYRú: - Sr. Presi·
dente. Vejo.me urgido a impugnar os illus·
tres Senadores que me contradisseram.
O ·SR. BonoEs: - Par€Ceu.me insinuar
que era desnecessaria Lei de rigor contra
impressor para prevenir revoluções contra. a
Constituição do Estado, porque todas as revoluções sõ são etfeitos de Governo injusto.
~ão posso assentir a tal prc,::osição,
pois
della. s.egui.r·se.hia que os Governos df•spo.
ti.cos, como por exemplo. o ·da Turquia. e
Ba.rbaria, são os mais justos, visto que os
respectivos Estados duram por seculos sem
revoluções contra a sua Constituição. e as
rebelliões que ahi têm havido s6 se dirigem
a destruir o Chefe do Governo, verificando·
se a observaçlo de Montesquieu, que taes
.r.ebelliões só destroem o Despota, e não o
Despotismo. J,á Tacito. na sua Historia. no.
tou a perpetuidade dos Governos despotlcos,
que all!s são os mais injustos. - Postea
proveti>ere Domt'nati'.one., et aptlid quosd.um
populos mtermun m.an.serc. O Governo do
Infeliz Monareha Luiz XVI foi dos mais
justos e moderados da França; p6de.se di·
zer que então se. vlo a mesma Bondade no
Tbro.no. Uma das provas que se lê nas Memorlae de Madama Campan, Leitora da. .Ral.
nha. Um dia o innocente f,Ubo do Rei, \'en·
do a. seu pa.i chora.r, perguntou.lhe pnrque

aindn de Constituição Monarchico.Represen·
tatlvo. Quantas Leis se têm feito na. França
sctbre a Uberdade da imprensa. ora. mais,
ora. menoa, ampliando, ou restringindo a
-primordial vaga regra que estabeleceu o di·
rdto de communlcar pensamentos? Bentham
ainda que Jurisconsulto de multo engenho· e
saber, ê notado pelOR sablos de se11 Paiz por
confuso, singular, p111radoxista, e o respectivo
G~veruo não tem Rldoptado as suas opiniões
de icleaZ perfeiç4o da Sociedade Civll; e ê
stigmatizado como o Cabeça dos Radicaes de
Inglaterra. 'hm.se tanto escrlpto a favor é
contra a Uberdade da i·mprensa, e as suas
limitações, que nlnguem se p6de arrogar
su~rioridade com quaesquer
seus autores
favoritos. ·Para mim. nenhum .poezo têm os
eacri·ptores da França e·m objectos tão controvertidos no mesmo· Paiz onde tão facll.
mente se muda de opiniões politicas: c111ra·
cter que já. lhe foi notado por Cezar e Ta.
cito - r,efJca homines, et ~rum ~arum
cu.pi'ctQSatftlt - Leflia1imuts qui8qtte ($11'/.0ru·m
ob inopiam auda ect. Sinto dizer i!Omo Burke

ser ella uma Nação espirituosa, mas que
não reconhece meio nas cousas. A Humanidlllde lamenta o haver ella produzido escri.
pj.OM que tendo abaJ'ado os .fundam.entcjs
da Sociedade com os seus Uv.ros cheios de
impied·ade, infidelidade, e l.mmo.raUdade,
precipitaram o Povo F.rancez a tã.o barbara
Revolução, e que havendo p.roclamado a sua
Constituição dos Direitos do Homem, e para
sempre, depois dos maiores abusos da liber·
dade da imprensa. e das maiores maldades
contra o seu Soberano, prevalecendo.se dos
atrazos da Denda Publica, ainda presentemente não estão contentes com a.s Legisla.
~ões que· têm feito para regulação do p.rêlo.
Os que mais immediata.mente accelera.ram a
Revolução, usaram do prepa.ratorio de ridi·
cularisa.r a Oenmra prévia de quaesquer es.
crf.ptas. Fez p.a.ra isso a mais violenta lmPressão no Povo Francez a ~bem conhecida
comedia de Beaumarchai, Intitulada - IJe
Maf"itlge de ,Figaro. -O poeta dizia com a
mais insolente· satyra: - Na França ha Li.
herdade dn ImpreMa, comtanto que não se
escreva contra n Religião, Rlealeza, Pessoa
Real, lgreja, etc., e,tc. O Rlel tolerou estes e
outros escriptos s('m censura, e a Fra.noa.
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queria emendar o· lllustre Senador, torna a ib não tome, embora, o faço. Não ba duvida
disporl·çAo do a·rtlgo, muitOj tes~rlcta~ Eu que foi esta n minha opinião, que se dls.
não digo que não póde declarar o seu voto, cutio, e que eu sustentei que se restringisse
mas sim qu.e · se deve limitar em dizer que aquelle membro do artigo 2°, unicamente a
votou contra o artigo s€-m da.r as razões cohibir os escrlptos lncendiar.fos. O não se
disso, porque ellas devem apparecer no Dia- propOr esta idéa ·em uma t>menda para enrio e não na Acta. Admltta.se a declara~ão tão t>ntrar em votação não deve sE·rvir de
de voto do lllustre Senador, porém s6 na embaraço á minha declaração, 'Dizer unlca.
fOrma do Regimento, isto é, sem os motivos mente - votei contra - é dizer que ·me não
que teve para votar deste .ou daquelle modo. le·vantei; e de nenhum modo qut>, não sen· o Sa. ALliEIDA E ALBUQUERQUE: - Eu do pelo artigo que se pro]lôz á. votação, fui
-.uerla d-izer o mesmo que disse o nobre- Se- de outra opinião, que emitti t' sustentei. To.
nador. Não sei que seja licito a qualquer davia faça o Senado o que quizer.
O SR. MAJIQUEZ DE PAn.~NAou,\: - (Não
dizer que votou contra Isto ou contra aquiL
foi
bem
e-ntendido. o tacbygrapbo.)
lo, quando se não ·pôz em votação: o que
O ·Sn. BoRGEs: - Sr. Preside·nte. A Acta
só podemos declarar que votamos pro ou
não
deve declarar tudo o que se passou na
contra. Quem quer que se tomem em considiscussão,
mas sim tudo o ·que se Yenceu;
deração as suas idéas offer€-Ce.as por escri·
é
só
o
Diario
que declara as opiniões emftpto em uma eme-nda para se discutirem e
poderem entrar na votação; sem isto não tidas na Camara. Tamb(\m eu opinei que me
pôde dizer depois que foi deste ou daquelle de.clarassem o que eram ataques indirectos;
e comtudo o que se propOz â votação da Cavoto.
O SR. VERGUEIBO: - Parece.me que esta mara foram só as emendas. que estavam soquestão f·icarâ .bem clara fazendo-se primei- bre a Mesa. A Acta só faz menção disto
ramente a differença da votação e da dis. porque só no Diario se explica quem dl81re
cussão. Tem~-me acontecido mufit~ v:e~es Isto, e quem disse aqulllo. Longe de nós o
vota:r a favor daqulllo mesmo que combati admittir .na Acta a declaração de tudo o
porque fui convencido; emquanto se discute que se passou na discussão. porque então
cada um emltte o seu pal'ecer; e quando se ella se tornaria tão grande -como o 'Diprrio.
vota cada um presta a sua approvacão Disse bem o illustre Senador, o Sr. Car.
áquUio que se discutlo. Ora, se não houve ne.Lro, que o voto diz o mesmo qoo se venvotação como se ha de admittir 'esta de- ceu; e tudo o mais parece..me jogo de paclaração? ;Se passar Isto cada um de ·nós lavras. :São é de ataque hostil com armas
. quererá. Inserir a sua discussão na Acta. na mão que se tratou, pois que o Codigo
como declaração de voto. Conhecida, pois, a dev~ cohlbir os crlm.ee dessa natureza; aqui
differenca de votação e de discussão, fica s6 fallâmos de ataques feitos 1pela Imprensa
claro que ·esta chamada declaração não deve e por elles se entendem os escriptos fncenentrar na Acta porque só no Dfiario se pu· dlarios; -ê isto o mesmo que o illustre St>nador emittio, posto que .por di.fferente mobUcam as oplnllies emlttldas na discussão.
do.
A Acta não póde, portanto, declarar
·O 8& PRESIDENTE: - Creio que todos
estão convencidos disto; assim p6dt> decla. ·mais do que isto: que o Ulustre Sena.dor
raT.se qu·e o illuatre Senador votou con- votou contra o que '8e venceu. O publico para
conhecer a pureza das suas intençõ~ re.
tra.
correrá.
aos ·Diarlos, e pela leitura dos dls.
0 SR. MARQUE?. DE PARANAGUÁ: - .Sr.
Presidente .. Não se admlttfndo o voto como curnos firmará. a sua oplnll.o.
0 SR. MABQUEZ DE QUELUZ: - Sr. Pre.
estâ escrlpto, pe.rtence ao llluatre Senador
sldente.
Eu bem claramente emlttl a minha
fazer essa outra declaraçl.o, e não ao Senado; só elle deve declarar se a quer assim opinião: ella ê a mesma que .a acha nesta
ou nl.o; á. Camara s6 compete aceital.a ou declaraçlo de voto. Qulz que a dispoaiclo
Li!glslatlva do 1• membro do artigo 2• dessa
rejeitai-a.
0 SR. MARQUEZ DE QUELUZ: - Sr. Pre. Lei, o qual ·principia - ataques Indirectos
sidente. Eu emittf eeta oplnllo, a.gora de- - se restringisse a punir, nomeada e uni·
claro o meu voto. Se a Camara,_ ~ecldlr que calilente os impressoB lncendlarlos, que pro-
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vocauem os Cidadãos n derrl'bat· o Systema dente ap1·esentar á votaçáo as oplniõl's ai.
Monarchlco Constitucional
Representativo v&rsas que se emitt1ram na Ca:nara: pelo
que adoptámos. Este ê o meu voto, -e ntlo a contrario quando algum nobre s~nador .rerazão do voto; decla.ro ·que fui deste voto, quer isto, responde-se: não houve emenda.
t> nlo dou motivos. Quanto a d1zer.se que
Para se admitttr differE-nt~ pratica st-rã n·~>·
escrlptos incendiarios ê o mesmo que ata· cessario qun o Sr. Presidente f'Stejn sempre
ques, respondo que são modos de entender, com a pl'nna na mão, minutando todas as
l' dessa diversidade se compõe o mundo: fi·
opiniões, qua a.pparecerem, pn.ra se p~pa.
que o illustre ·Senador com a sua opinião, !arem na votação: em quanto isto se niio
que eu ficarei com a minha. O Dia'T'io de- admlttlr, seguiremos o nosso estylo. O nobre .St>nador não m·andou emenda alguma,
clarará o mais, e estou satis•feito.
o SR. MAJtQUEZ DE CAB.\VELL.\S: - sr. e lembra.mt- que quando emittio esta oplPrGSldente. Póde o .Senado fazer o que qui. nlão, dizendo-lhe o Sr. Presidente f1U8
zer: mas cumpre lembrar que ê multo im. mandasse emenda, respondeu quE! a não taportante este objecto. Declarar eu que vo- zia. e que só submettla a sua re.flexão A.
tei só sobre isto, não é declarar que ·votei consideração da Camara. ·Talvez qUE', se of·
c()ntra; é. sim, dizer que não queria que fer_e.cesse emeonda, prevalEtàesse a sua opi.
passasse pena alguma contra isto, o que ê nião, quando se votou: e se a não fez. como
escandaloso. Convinha dizer: votei contra a queor agora qu·e passe a; sua opinião como
extensão do artigo, contra Isto ou aqulllo, voto? Outras multas O·piniões se emittlra·m
etc. Se acaso o Regimento diz .o -contrario aqui, que estão no mesmo caso, e todavi.!L
disto, devemos reformai-o, porque n:lo ha os seus autores não pe-d·em qu& se. lancem
declaração de voto, quando simplesmente se na. Acta. Concluo dizendo que esta questão
diz - votei - esta declaração fôra muito desata.se pelo no·bre Senador, dizendo. como
amphibologlca. Quem saba o que eu votei? disse, que retira a sua declaração de voto,
E como hei de mostrar que pugnei a bem que se satisfaz qu·e a Acta m&ncione que
da Nação? Aqui .já, S·e disse que se o lllus. votou -contra. O Diario ·publicará o mais..
tre Senador não rctira a sua. emenda, a Ca.
O SR. MABQUEZ DE CARA\"ELLAS: -.Sr.
mara não a admitte, elle propõe outras. a i Pres·1den·te. Rlequffiro que se leia o artigo
Acta amanhã ha de dedara.r que o Senado j do Regimento (leu-se); estâ elaro que quwna desprezou, porque é ·facto succedido hoje i do se diz - votou contra - entende-se que
aqui; portanto peze·se bem o que se deve 1 não foi da o·pinião, que se venceu.
faz&r em tal caso. Se restringirem a declaO Sn. VEBG'C'EIRo: - Sr. Presidente. A
ração unicamente a - votei pró ou votei questão resolvia.se bem, dlff.erençando-se a.
contra - não farei mais declarações de vo. discussão da. . votação. Mas como um iUustre
to em quanto se não ·emendar o ·R&glmento. Senador diBBe que não s6 se podiam subNós temos adoptado um estylo, que se não metter aos votos as emendas, como tambem
pratica em outros Parlamentos. onde ha as opiniões, respondo que nA.o estã isso em
discussA.o ge,ral. Alll emittem..se dlfferentea uso -entre n6s. Ora se a ldêa do nobre .Se.
opiniões, que se combatem; o Presidente as niiAior não foi ainda assim a votação seresume ·e as vai propondo .todas seom s&r gue-se que se nAo votou sobre ella e seguepr~clso haver emendas. "Isto quasi. que me se que não se dev·e fazer tal declaração ..Na
t~.contec€111 aqui ha bem pouco telmpo;
t'JU 1 discussão emittem-se pareceres, e não voque,da. que esta. Lei s~ re6tringiBBe aos lm· tos.
pressos, não fiz a emenda e gastaram dous
O SR. PBESIDtNTE: - Reduz-se toda a
dias com a discussã~. sem mudança de ar- questão a qu·e se escreva só quo se venceu,
gumento.
ou decide o Senado que seja -como estA. no
O Sn. BoRGES: -Sr. PrP.sidente. O no. voto?
bre Senador acabou o seu discurso expondo
O SR. BonoER: - Sr. Presidente. O que
a pratica regimental de alguns Parlamentos·: o Sanado de.ve deeidlr ê se consente que se
mas como a noslllt estA em opposieão, quanto esereva. a declaração como estA. conooblda,
A presente questão, segue-se .que a não ·po· porque s6 ao nobre Senador ê que compete
demos desprezar. Eu nunca vi o Sr. Preef- dizer que votou contra..
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O ·SI. Ev.\NGJ::L1S1'A.: u (J:I,ez umu. obser·
vaclio sobre o modo por que que~ln que se
votasse, mas não foi colhido o sc:U discurse,)
O Sr. Presidente pôz â vota!:ã.OI
1." Se a Camara apt>rovava. que se
transcrevesse na Allta n. declaração
de voto, do modo que e~tava conce..
bLda: venceu-se que não; 2,o Se ap_
prGVaVIl que declarasse ter O Sr.
MarquE-z de Queluz votado contra Cl
que se venceu a respeito do paTa·
grapho 1" do artigo 2° do Prajectó
de Lei que regula a liberdade dt:o
expl'imir os pensamentos por escrl.
ptos ou palavras: venceu-se que. sim.
O Sr. Secretario {}eu conta dó.
expediente. L.;u uma Felicitação do
Conselho Geral da Provincia de~São
Paulo.
Foi recebida com agrado.
Leu mais um officio do m.esmb
Conselho Geral, rcmettendo tres Represe-ntações: 1•, sobre a iguaidadc
das custas em toda a Provlncla; 21,
sobre n. necessidade de ·Providencias
que regulem a nomeação de Juiz€(;;
Ordinarios. de Orphãos .e seus sup·
plentes; 3•, sobre o ex-Óuvidor Ma.noel dn. Cunha Azevedo Coutinhd.
Souza Chichorrp, contra que-m se
queixa a Camara da vnia de :Para·
nahyba.
Fc:ralll remettidas á CommlssãtJ
de . Leglslacão.
Entrando depois ~-om d~scussão ~
res~osta. li Falia do Throno, annutl
ciada para a 1• parte da Ordem dtl
Ola, f()l approvada s~m debate.

6 SR. PnESIDEXTE: - Resta saber-se 11
dia em que ha de ir a Deputação.. Nas otl.
tras vezes te'ln feito parte della Os MembroE
da Contmissão que redigia a Falla. Se o S6.tado appron ainda hfllo, nomt)!U'emos os
quatro que faltam.
Venceu-se que sf.m; e procedendo-sE·
o sorteio fortttii eleitcs os Sr!!'. Jos~
Saturnhto da Co11ta Petelta, Viscon..
de de Alcantara, Marquez de tn4tant·

a,upc e 1\tarcos Antonio Monteiro d~
Barros.
~~uio_s~ à 2• J)arté. .da. OrrTem db
...
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l..iia, qu~ ct·u o ~·· mt:J.ULl'o uJ al·tigo 2• da Lei da Lib-=rdude da Imprensa, rdativo i.!s p~nas, qua flcara
at:liado · u:t Sessão ankrlcr, c(;m um:.1
emE·nda do Sr. Murquez de C;nn.vellas.
O Sr. lu Sec1·etario a leu, c, .\Jt'dhido a palavra. disse

O Sll. VIRCO.SilE UE C.tn:ú: - .Sr. Preside.nte. Na sessllo MltccedE;nte já. declard que
pare.cla_me convenllmte commutar a pcnfi..je
9 annos de prisão na de degredo, come. Õas·
tante para o exemplo do povo, e para ·.:men_
da do temerarlo, que por escriptc. ·impresso
fizesse ataque dirigido a destruir a Cunsti·
tuiçllo; visto qua a cxperi{!ncia mostra que
multas vezea bilsta tirar uma pi'ssoa desor_
deitada do fóco de lmtriga, e má co•mpanhh
para se converter em Cidadão regular. A
prisão por nove annos reduz á desesp!:'.ração
CJS condemnados, e cs torila inuteis á si, á
s·ua. fnmllia, e ao Estado. Pedi de novo a
palavra para tornar a rebater o paradoxo. e-m
que insistia C· nobrt~ Marquez de Caravellas,
dizendo que a pena do escriptor de im·
presso dr::. mais de cem paginas deYia ser a
metade menor da imposta aos que. fizess<>m
folhas volantes, ou f.oJhetC•s até cem pagi.
nas, em que houvesse a dita criminalidade. ·
A.quelle llhistre Senador notou que cu tinha
fallado em cem folhas, e que E•lle só dissera
cem paginas. Equivoquei-me por não ouvir
bem: mas a minha objecção á sua proposta
emenda com isso só se minora, mas não se
confuta.
Sr. Pre-sidente. Considere. s:=r do meu
ile\ter oppôr-me a. essa proposta: Primeiro,
por me parecer directamente contraria á
Constittiitão, que no 'titulo go, das Garan·
tias, pál'llgratJho trete, declaro.u que a Lei
era IgUal para. tódoll. rtuer castigue, quer
··premel~i segurtdo, porque
Inculcando uma
!dlii.gUlar, e. até agora, lnlludita Atistocrada
IliWitarla., ib:tllllda à c!Jitstante Re.gra dos
Morttlhn;ui é Jurlseouultoe, que ê mads critnfn08b o rêo, e de maior imputaclio o delicttJ comhll!ttfdo po.r pesselafl de grande instrucçã() do IIUe por pessoas ignorantes ou
stttJerflclllt>S, A Jurlsprudenclli. cHminnl sem·
pre moderou a 11ena do d!!licto. commettldo
por pesfiOIL de mt~Dor idade; c não aos per.
patrados por pessoas de maior idade, consl·
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derundo a t!Stes cm mail aggravantti culpa. nas, ~ que o eacrlptor de um lmp~sao de
Oa que fazem Livros sA.o, ou se presumt:m. Ctlllto e uma puglnas nlo deva ter Igual pena opln.'iiio publlca, llumens de saber cxtrE•. na? Sr. Prettlden.tto. Tt'm.se dito que a llber·
.mo e acUdo; porém grande, senão a. muior dade da Imprensa é como a lan~a de Achi 1•
pat te dos escrlptores de folhas volantes e les, a que os antigos attrlbulam a virtude
tnllt~·tos, escrevem mais por tome
do que de curar as feridas que fazlu. O mal do&
para fama: c os seus papeis lncendlarlos silo folht>tos incendtarios ou licenciosos quasl
de vi!da ephemeru, e a s·ua mallgnidade fre- sempre totalmente se annlqulla p~r outros
que-ntemente se aniqullla pelos rlvaes ou escrlptoa que os l'efutam: de sorte que, no
pelos amigos do Governo, que ma11ifestam f·im do anno. em ·balan~o de conta, o saldo
ao ·Pu·bUco as inepcias ou inso~encia dos mal ê mnls em ·beneficio do que em maleficlo
intencionados, e os fazem desprezlvels, ou do Estudo. Para se obteor este resultado o
t-xecravels. Ao contrario os escrlptores de Governo .vigilante tem o. poderoso iutluxo,
O·bra maior e de reputação popular, são -cL empregando os fortes meios do Prêlo, Pultados com Yeneraçio, e como autoridade e pito, The-a.tro. Mas a acção do Governo por
guia segura
em suas doutrinas erro- cstt:·s exped,fentes não é tão efficaz contra as
neas e perigosas. Diste o mestre, e é quanto obras maiores do t•scrlptor de credito, cujas
basta 'para attrahir partidistas. Se, pois, o doutrinas são de mais permnmentc c indcsJurado acha que "tlltllto a folha e folheto. tructlvel c·ffeito. Portanto, a culpa destes
·como o grosso livro, têm ataques dirigidos deve 11er castigada com ,Igualdade á. dos es. ·
a destruir a Constituic;lo do Imperlo, ê, a crlptores folhetelros.
me.u ver, dnjuatlça que brado. aos cêos im.
O Stt. ALlrEro.\ E ALDUQuEnQm:: - ~u
pôr-se. ao mais criminoso a metade da pena impugnei a emenda do Sr. MarquE·z de Ca.
liii;posta. ao compa.rntivam.. ute m~nor rêo. ravt•llas. com o fundamento que ella qut•rla
Sa,be o Mundo que a obra 4o (JonJ.racto So. dar, por Ct"rto. áqull1o qut" ainda niio ~·stá
cia.i, de Ro.usaeau. fot, e ainda ê. a Caixa de estab€•lecido; tratava já dt.• taz"r a classifiPandora das ~voluções Democratlcas: os cação das Pt•nas, quando ainda não se tfonha
escriptor68 de folhas e folhdos. St!darios dt• feito a dos delictos; neste caso não se as·
suas doutrinas, niio são mais que plagiarics. sentou uinda que foss•• maior dellcto escre.
Póde-se dizer que do sepulchro desse assas. ver um Periodico, ·~ menor escrev~r um
sino das .Monarchlas é que subiram os pa- Livro. Diss~ o nobre Senador que póde ser
vorosos espectros que ut(•fraram a HumanL mais perigosa uma opinião escripta. em um
dade, e destruíram tantc 8 Povos e .Estados, jo:ronal do que t•m um lh·ro: ma:ls isto seria
que antes mala ou menos bem viviam em muito boa razão para se discutir quando se
seus Gov('rnos. Depois desst~ escrlptor têm trata r dt:• se estabelecer u maior ou mencr
surgido outros Corypbêos de doutrinas op,_ gra Yidade do facto; ,por ora não serve, por.
postas no Systema Monarchico R:<>presenta- que. fôra então fazer se de uma ,·ia dons
tlvo. Se t"ntre nós alguns seus copistas in- ma'ndados como Yul~armt-ntc se diz. E' prr•·
culcal't!m a adopção do Absolutismo. sem ciso, portanto, de-cidir primeiramente s~ di:'~
duvldn farão grande mal ao Brazll, e dl•Vt> \'t> !'f'putar.sl' maior l'Ste ou aquelle delicto.
para então tratarmos dessa. malorln de p,,_
ser rt>.primldo o abuso de sua liberdade.
De mais. Sr. Presidente, adm·ittindo.se a na. Julgo tnmbeom .que se não ·p6de mesmo
proposta t>.mendn, S€lria facll lllud·ir.se a t•stabel<'ccr Isso cnmo QU1•r o illustre Sena... Lei, para oa réos ·Dilo aoffrerem a inteira dor porque fôra dt•strulr todo o syst.~ma da
pena, po.is os folheteiro& podiam estender a Lei; no artigo 6". fallnndO·.se dos peonsa.
m01la de cem paglnu o& seus librécoloa·, t> mentes communicados por palavras, esta.beos escrlptorea de obras antl·eonatituclonae~ lt>ceta-sc os mt-smu penas que nos escriptoa;
poderiam condentar o aeu impresso 4!ID cen1 e, portanto, f.fcariamoa sem aabl'r sc o maior
pagiÚas, pela fraude de fo.lbaa de maior ou menor numero de palavra·& deve ter dif.
marca e de tYpoa de lettra miuda. Quem ferente penn.
O SR. SATURNt~o: - O paragrapho 1" do
pod~A. ca.pacftta.r-se de. que deva ser coti.
A.rtlgo
2n t>Btabelec~ pnra na que emlttlrem
demnado cm pena de nove annos o autor
de 11m lmprr.sso inct•ndinrlo dt' cem pagi. at.llf'IUCs contra o Systcma Mllnarchlco Con •
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stitucional R~preaentatlvo a ~~~na de prlsfw
O S11. C.uJ.\U: - 'Sr. fn:·~id,·nt;;, Na
de trea a nove annoa, e a pecunla.ria dl• 1 a lflS&lo pas1ada eu .fui ta.Lvez ct4nlidl~rado
3 contos d~ rêls.
vlole·nto, ~ Dll•nos phllantroptco, por t(•r dito
Este crime, Sr. Prl'sldt'nte, é d•· nuturl·Zn que fosse maior a pe-na. Eu pratlcamt-nt&, e
tal que rarisslmas vezes ii perpetl·ado por por principio, não sou homem violento; ê
um só, que não tenha conscclos na St>dição, preciso .que rue defenda e que sustente que
QU-i! pretl'nde promove.r por meio dos SfUR a pena deve st·r maior do que a. que acha
t•scriptns: ·Dilo é crln·l tambcm que haja no Proje-cto. St'm fallur no que tem havido
Qllt'ID tente tão ardua t> arriscada. empre~a.
,•ntre nós. lembrarei só o qui! Sl' decldio a
Sl'ffi que estda. convfnddu QUü lt>\"aria
ao J'espeito da rt>sponsabilidade dcs Ministros •·
fim o seu projecto: n~sta hnJoth·:s•·· a p1·n:1 Cous&lhelrfls de Estado, quanto .á JkDà; i•U
de prisão par€•Ce QUI' pouco o p1íde intlmi
leio (leu); aqui v~m até mesmo a de lilúl'tt'
dar: t'lle dt·Ye contar com o r :mltado uo natural; pois se aos )llnisu·us t' Const•lbd·
S<'U Intento: ·elle deve contar com o nuxilio ros de Estado, que t~:ontarem destruir o Go!los seua consCicios ~> qu~ t·atl•s o llvrl"m da Yt>rnn por algum acto seu; impõem.se uma
Jlrit~àO, logo que o . seu pa1 tido pl't•du&niue.
t:•l pena, não será ella tamberu impost:r ao
como deve espl•rar, uma Vt>Z qut> S<: mdtf: <'scrlptor que comm&tter ~>ste mesmo crhu~·
em tão arriscados IDIIllldos. A pen:L pecunia· por escripto? Ora, ou fomos multo sevt:r(•S
ria tam-beom não mt> par::-ct> muito capaz dt> ccn1 aqut-lLs, ou agora somos muito indu!.
o fazt.'r parar em seu 11 projectos, mormente g.t>ntes com .estt•s. ·Dir-se·ba que. os •l\'linis.
s.•ndo commutada em prisão, como de\•e ser. tros têm mais occasião de comnwttPr aqueL
no caso dt~ s~;o não verificar o paganwnt:o, le crime; mas QUP r€-sult~tdos não podem
segundo se ddl·rmlna ou outrn urtigo cl,•st:~ tt·az,•r os C:-scri·ptus incC'ndiarios? Inmwnscs.
l.,~'l; c ainda qn•• tenha o réo de .re-alizar a
Eu não quero agora entrar nessa a.nalysc;
multa imposta, os seus consoclos o animarão tratemos de- castigar o homem, qu.::! procurar
a tetni.ar a emissão do escrl·pto sedicioso, dt~struir o Governo por melo dos seus escrL
pois que quando taes planos se organizaram ptos. Não approvo a pena d<' morte; eu d~s
sempre ae entremultam os conjurados para de -já mE• declaro contra elln; não sei mt>s·
E.'Stas e outras desp.:;zns, com espernn~as de mo para que sirva; mas é neccssa.rio que
se não mallogra.rem cs seus planos, e lndem· outra qualquer -pena grave horrorise e atl'r.
nlzarem.se de·pol.s com as vantagens que se re os escrlptort.>s, que s~ atrev('rem contra
lhe antolham. Part•et!·me, pois. que a pt.'na o nosso Systema Monarcllico Constitucional
de degredo nio Sl~ aprt:•3enta com estas idéas Representativo.
lisonjeiras a quem tenta. commetter o crime
Muitos no.bres Senadort-s opinam p<•la
em questão. O apartamE•nto do réo da. pro- pena de degredo; mas per.gunto eu: e para
ximidade dos seus Instigadores ou consoclos onde se mandarão esst>s criminosos? Para
não lhe deixa tanta ~S!:IC~"Rllça de ser llbE.'r- as ·Pedras Negras? Já não ê nosso esse pre.
tado: ê pr€-clso para Isso que ellt' cont.; com sldlo. Para a Ilha do F€·rnando·? Pôde ser.
o com,plemento do resultado. a.ntt>S de ser porque não temos muitos lugares pestíferos.
enviado ao lugar do seu extermlnlo; ou que Limito-me a esta observaçio.
nlll achará pessoas do seou partido; ou que,
O SR. OJ.IVEIRA: -·Sr. P.residente. Pedi
flnnlmentt>, IA chegut>m tambt'm os effeltos a palavra para combate-r a ldêa de pena de
da B·~dfçilo, que .tem promovido; e as dlffl~. dt>gredo, uma vez que nlo temos lqgnr f6ra
culdades que se o·fferecem n taes succl•ssos, do lmperlo. para onde se mandem os crimid~p('ndent.es dr! tnntas clrcumstancias falli- nosos. Mn ndnl.os para outra Provi nela.. fõra
V!:'Is, são para o sedicioso. a quem se apre· o mesmo que dnr nova occaalão de ma.quL
sentam, um freio multo mais podc·roso do nar ainda a destruição da fórma do Gover·
qu,1 a prisão e pena pecuniaria. que o ar. no Monarcblco Constitucional Representa.
tfgo appllca. que ~e p6de encarar •por um tlvo a esses homens, que tentaram -deslado mais favornvel, e em consequt>ncla. não trult.o na Côrte. Demais, o degreodo ~ pena
ser bastante para o conter no crlnte, cujos multo pequema para um de1lcto dt> tanta
resultados podL•m nt~ nAo ser atalhados pr. magnitude; nove annos de prl1lo, porêm,
lo r,nstlgo do r~o. qu(' lltr deu ·Impulso.
com trPs contos d ;, réls de multa. se o r~o
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tiver com que pugar, st>râ bastante: quem não ve(jo anaJogla alguma ·entre estas CtlUsas .
soffre !)or 'Jlove · an:nos niio põde ter vontade ll siln uma difterenca · tõra ·de toda a pro.
d& escrever em sentido contrario á tõrm:a porção· nos meios.
do. nosso estabeleeido Governo. Por isso en.
Emi·ttlo-·s& tambem a OJ,llnião . de que
t~ndo que o artigo deve passar como está.
convinha ·mais o de.gredo; ~u convlri!\, s~
O SR. VEliGUEIRo: - Sr. Presldenteo. E' não attendesse ao éstado em que nos achaindisputavel que os abusos da Imprepsa se mos; e pela &ntrada de estrangt-iros no Im.
devem reprimir, assim como outros abusos, perto não deveremos ter um grande . nume·
v. g. ·da espada, da espingarda e do pão, ro de escriptores? •S& a pena tõr d('gredo,
e.tc., e sendo de direita natural o exprimir diremos a estes qu-e vão para !õra? Não.
os pe-nsame'Jltos, não se póde prohibir isto: e IT:sta pena ~ multo grandL• para o. Ci-dadão
só por lllcio de penas deveremos cohl·bir os Prazlleiro, porque dt>sarranja a sua casa,
abusos de ym tal Dir&ito. Estas não -devem ainda qU€• só vâ para outra Prdv!ncia: é
s-er posta~ para vingança, mas sim para p~quena pa!'a o estrangeiro, porque· pouco
t~menda do réo, e par~ instrucção de todos:
lhe custam ir deste para outro lugar do
e, portanto, cumpre-.nos investi.gaT o que Imperlo, ou mesmo !para a sua Patria, St~
seja melhor; para b&m avaliarmos isto, con. qulzer. Não admltto, .pois, a pc·na de degresi de: emcs qual é o mal que dos delictos re- do, porque vem a ser nulla a respeito dos
sulta ás sociedades, e ao particular.
estra·ngetros, e não ê daquelles que · taz~m
Dos delictos cm qu-estão, os que podem que não haja delictos. Sabemos, e eu i·nvoco
produzir maioli · mal ·s~o acompanhad!os de· o test(omunho ··dos Srs. · Maglstrados; · sabefuos
c~tras -causas para produzirem a J'évolução: que muitas vezes os Juizes têm absolvido os
e como os males da Impr..:nsa, segundo diz réos, por lhes faltar o valor de a::ppllcar pe·
um insigne publicista, se curam p~la m€-s· nas barbaras; clles então procuTam· todcs os
m:t Imprensa, na <JUal andam sempre em desvios, ~ tacil é achar-se uma nullidade,
discussã-o as materias que se controvertem, para se dizer que está. nullo o processo, -~
sc·guc·se que não são muito para temerem que o rlio vá para fóra da 'Prisão. A' vista
esses males, hav~ndo da ·parte do Governo disto, digo que só penas mo·<teradaiõ aproveL
à!gum ·zelo rm ccm·batel.os. Mas como sem_ tam ·e.m taE·s casos. Se -consultarmos a Le·
pre resulta algum damno. qu~ é mister co- gis1ação dos outros Povos, achamos penas
hibir, digo então que para isto niio devem multo menores do que esta; na ·nos~ mes·
ser as penas tão graves, por is~o. m.~~o que ma anterior não era tão grande ; na Lei · das·
um tal damno se torna muito in(onor, sep.do Cô-rtes dre Lisboa -era moderada;· na da. Hol.
rt>batido pela m::sma Impr.ensa, como deV(! 1and~ era i11S de cinco (5) anri.q~. s~~ . ser
ser. E' claro, pois, que as lJenas impostas á ftcompanhada de ~ulta pecunia:ri~. · Deseil.&"a..
Liberáade da Impr€·nsa devem ser mq!to Jl,{!lnQ·nos, pois, que P€-la Imprensa se curlllll
mais moderadas; quando são tnais g;rnves l;}o pniito bem os ma)es por ella produzidos,
que conyém p~r~ .reprimir o ~al, tornn·m-se f:omo tantas vezes se t<lm dito; e se os seus
barbaras; nove aqnos ·de :prisão é muito tem.,. tnal-es n'ão sã:> para temerem-se, e sim para
po; eu não ~:~e i coD1a ·um hor~u;m depois de rebaterem.se com outros escriptos. segue..~
uma tll.l prisão po'E!sa ~inda viver: J( nqo ~ flUe -as·· penas graves não ÍJ.S que d€•VeM
um mal o priY'~l' a s·ocledade · por tanto !=!vital -(Is, quanto mais· que nós' legisfa'qlos
temJ>o d()s s~rvjços clesse homem? Parece..,m€-· para o Brnzil.. onde
s~nslbllldade ê grQ,n- .
S\lff.icicnte
p()na. de uni R tT~S -.p.noS. e
E quert·mCs sobrepujar aos. ·Leglslad()res
qué ta·w,bem se !lev~ red1Jzir a IJ1enor qu3:n· · Jmpondo penas maiores do· que as que impu_
tia a. IIl ulta poouninria.
~eram em. crf.mes da. m:es~a natureza?
l!Jn
Quanto a dizer-se que uma tal .pena p.ão esP€-ro Isso; 'port.n.nto, faço esta -e-monda:
deva ser maior do que ~ marcada aos ML
EMENDA
nistros ç Secretarias de Est[!.do, r€•SPondo
0
"1. Que seja n prisão de um a tres nn.
que não sei como ppssa ~er lssg as~im; eu
b.os:
•2", a pena pecunlarla de ·aoo$ a 900$000.
não de~cubro relitçlio al~u.ma ei~:tre ttl~uma.s
Vcrgueiro.'"
·
folhas de papel avulsas e ·oll Tratados feltoa
Foi lida. e npofada.,
por Ministros. c com peças de artilha-rio.;

a
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o su·•. EI'AXGICf.lB'rA: - 'l'udo Qllí' S6 tt~m lu~~es do s~ulo. Aiullu. ..J,.~ lli4i~o.~. u.i•;:. r .l
d!to sobrt• as p;:>nas impostas aos qu-~ abu ài!terença nus cll·cumstanc:ias do Reino dos
~:tm da ·Liberdade dn Impr('ns~. tem sido Paizes Baixos e o lmperlo do Bruzll, toda.·
multo· bem pro-duzido, porqu-t• devi.' hav.c;.t· um via existe multa analogia pela s.:nuelhanc;a
meio para lh-t>s l't'·priulil' os abusos; eu não do systema. constitucional. Aindn. aquelh~
tr::1to p:Jrt~m desta mat ~ria, l"'vantE>i-ln<:o pura pena me parece de ma.is tortura no Brazil,
fallar da Pt'lla pe-cunlarla. n ·qual consld:•ro ,!)orque nos Pa~ea Baixos tcdos os hom.::ns
muito gr~:~.ve <'m ct>rtns circumstancius, por. têm mais Tobustez, e na zona tonidu a vida
q:w SL', acaso, a p·E·n!l recahi-r em um lwm~m se dissipa com o c: alo r e falta de ex~·rciclo.
pohrc. ce;mo não t'•m dinhell'o ~lnra pagar a
Sr. Presidente. Não posse comprch~,ndc-!'
pt•na, vai r.nm a prisão, e fica d~sta. fórma que ra2ão houve para s~ impôr a pena. à<·
em maic·r m!s2ria, soffrendo os horrores :prisão por nove annos, e niio por meJlOS ou
d·c·iln. Dt• mais ·:>lia yem a s:.-r desigual. e por mais, salvo se na Proj:lcto se tevtt e.m
cnntrn a. c~nstituição, que quer que a Lei vi&ta o pensamt·nto d1-• Horacio: :Nomu.m
s~jn igu~l pa::-a todos, e princl:palmente qun'll- 1)rcma-tur in me-num.
Na semana. PIUJsada. appnrecett no D-iado concoTroerí'm um rico e um pobre: o prim::-iro P~lga a pC'na e o pobre vai para a rio Jilium.iAICnsc umn .pcrtaiia do Ministro
p:is::.0; por isso que não pódc pagar. Por- cQmpetentc, prohi·binc1o cm nomo do Impcr!l...
t::mto, mtd:t d-;o penas pecuniarias. Quanto á dol' as prisfic·s de muit~s annos·. que alguns
p:•nc. de mcrtf'. Sr. Pr~·sldente, qual serâ o ~anflores, ll busivamnnte, faziam de seus es.
risco. ·t:·m qu:: o <>scrlpto ponha a ·Soci2dadc, cr~tvos, naa cijdêas. Iaso m~strft( a. equidade
p!lra que t~·nha p~·nn. de mort-e? E' uma penn do GovorllP; e, port~nto, d& ra~Ao li que se
mu!to barbara. por cons-equ('ncia não póde minort~ a estaoolecida nq. Lei am discuJis\io.
s:·r admittida. O mt>u voto, pcls, -é, que Eom reduzindo-5e Olii . anncs ele prisflo de. JlOV<' a
lu.gar de p:•na pt•cuniaria, s~ ponha a pena cinoo.
Isto digo por me conformar ao exemplo
d<> dt:>grrd0. s,. fôr nc·cessario. eu mandar~i
da
(;overno
hollan<l~.z. QeJl.l q-qe jll qn!tti a
ú. Mesa umn (•me-nda.
O SR. Vrscoxnr~ nE CAYnú: - Sr. ·Presi· t~i~P.a.: opinião ge q~e conviria cpmmutar
dent-e. Apeio a em<>nda do illustre Se.n!ldor essa pena: na 4e ºegre(io, para não fie~~ o
V"'rgul'iro; tantn por f-undnr_se nos princL réq inutll li: !!l. á su.a fl!lllili;t, e á N~ção, anpios mais ~p: opriados da Jurisprudencia crl- tes ~ C!lrg'C! do ~stq!ip que 9 deve S\t$tentar,
minnl, como pf'lo exemplo -quEt allegou dn ·se fôr po·Qr~, ~orno <te ordin.~rio :;~o E-ntre
recente Legisl:::ç5c d'El-Rei Constitucional ~6s os ~cfiptpre§. .1\ccrc~cll que, pelas ·J,..eis
dos .Pn izes.P.aixê.s, qu-~ é de tão reconhc·cida !l.Ctlt~~1!, s.e ~!\n~a que ªP~ réos, que não posn.bedor!a. c moderação. Considerando. a gran. dem pagar a .muLta impcstª, s~ ~ommute
annos de prisão.
de <iifficuldadc d.~ esta'bc·lccer a pena nde- €osta. em mais
.
.
. A humania.uade. qu~ nPm pela ·sua gravidade dt,scoT· dade estremece de tal dureza, que só serre
os homens nas
cadeias
çôc aos ('S'ctiptorcs do fazer~m bom uso da a razer mpodreccr
.
.
·.
,
liberdade da imprC'nsa, nem pe.la. aun. leveza abreviar-lhes a vida. e !mpossibilital-os para
Ü('ixc de. reprimir efficazm-ente o:; abuses te-. o 1t,tturo a qualquE·r emprego. Pela .pratica
nho por sufíicientc a de dnco annos d-::> prL dos trlbunaes, nfnd!J. em rêos de crimes casão no delicto de que s~ trata cm gráq ma... pftaes, muitos annos de prisão davam moxi!Do~ senclo -c<Ste quallfic~do cem a -emenda
t~vo de ~quidade par;t. serem sentenciados a
do Sr. ;Qomidf', que passou no S~n,ado. 4 -e~ d~gre4o.
per!-cncia mostra qu~ Ullla pena fortf', s·m
Um ,senador que vota pela prisão de
SC'T ·t:•XCC:OSiVa, sendo cfe
e.Xf'CUÇãO ce·rtn, ê nove annos· im.pugna a c~mutaçft.o em de~ais dfic;:tz para o exemplo d~ povo e C01'-. gr~~o, sob o fundamento de que nllo tlnh11
recção do dE-linquente. do que as pe:oas mui o Imperto l'!lgnr para o~de se desterrassem
duras e affli'ct.ivas. Em materia tão melin· os réos, senão para a Ilha Fernando. Pois
drosa nno pretendo '{latente <le nova ln· não tE•mos Matto Grosso, -Ilha de Joanes e
venção . A conscfencfa se tranqutnfza vo- Rio Negro, aiéD:J. de muitos outros Paizes
tando por uma adoptada. em caso iden· remotos que precisam de povoncl\o! Mas eu
tlco. por Governo regula.r ··que segue as considero .que bastaria removel-~s para qunl·
-~
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quer outru Provlncla. ainda marltlma., afim
de os tornar subdltos uteis. Em objectos llt·
krarlos pc·ssoas, ás vezes incapazes de vlo·
lar as Leis da Justlca e da .Moral, se des·
ati.nam n fazer pessimos escrlptoa, por en·
thusiasmo e ~anatlsmo de o.pi.nU5es exapo
radas, mas que facilmentl:' mudam de idêas e
de conducta.
O Sit. Or.lvi~W.\ ~-o nobre Senador acabou
outra vez de expender a sua primeira opinião
a respt>Uo da pena de d-egr&do. Eu já. disse
que· a pena de degredo para o centro do
BrazU era muito leve, porque viver, hoje,
no centro do Brazil é, talvez, melhor do que
nns grandes capltaes, · p.rlncipalm'f".nte um
homem que tenha fortuna média 111 vive
muito bem. Eu estou que n!o nos convém
('Stabelecer uma pena atroz, qual é a pena
de. morte, porque era querer destruir um
systema nascente, ainda quando não criou
raizes entre nós, e que por Isso, como bem
disse outro lllustre Senador, era precisa uma
Lei de cl.rcumstancins, porque ainda não es·
tamos tão lllustrados como as grandes Na·
ções que legislam sobre a liberdade da lm·
prt-nsa.
Trouxe um illustre Senador o exemplo
de uma Portaria que sahio no Diario a. res·
peito dos escravos. Perguntarei eu: E' o
mesmo crime o que faz um escravo, ãs vezes, vfctima, só. do capricho do seu senhor, e
o que pratica um homem livre que quer des·
trulr com seus escrlptos a ·Sociedade e o
Governo Representativo·? Tem Isso parallelo?
Parece-me que .nlo.
Trouxe, tambem, outro illustre Senador
o argumento de que nove nnnos era tempo
excessivo. Parece-me que elle o achou excessivo porque não attendeu que a pena dos
nove annos ê para aquelles cujos escrlptoe
estiverem .no grão ma.xlmo, porque para
aquelles cujos escrlptos não forem capazes
de produzir tio grandes attentados, cal·
culoÜ·se a pena de tres a seis annos. Nlo ê,
portanto. a meu ver, ex-cessiva, porque 14
uma Camara, a de França, ou de Inglaterra,
que passou multo bem por essa senslbillda·
de, e que- pesou todas as conslderaçõ&a que
se acabaram de fazer, votou que era um cas·
tlgo multo proporcionado, prescindindo jA da
pena de morte, e das outras de vinte e trinta
annos. Niio ·fallemos tn.mbem em ca.labotu;os

, borJ•orolioll. falll"mos em prisões quaes as que
deve haver no Syst&ma Constitucional, e ae
acabnrilo esses soffrirul'ntos qut> tinham 0111
presos nessas masmor1 as. N6s devemos es·
perar melhoras a ~ste resp&lto. ·Nu Provin·
ela da Babia já. se n1undou um plano para
melhoramento da cndêa; e já o Const-lho
Provincial pedio que se lhe désse dinh<•iro
para o exe-cutar; então, hão de st-r aprovei·
t~1.dos os homens que t>stlverem presos: não
hão. de estar c-ciosos, hão de tnbalhar para
si e para os outr01.
O Sn. E\'.\XGt;us"l'A: - Tem-se fallado,
Sr. Presidt-·nte, sobre as pe-nas qut> se devem
hnpôr aos autores de escriptos incendiarlos;
mas parece-me que se não difterençou o ef·
ft'ito produzido p&lo escrlpto lncendiarlo da
mallcia só do escrlpto que ainda não produ·
zlo effeito. Eu julgo que esta distlncçiio ê
muito essencial. Supponhamos que sahlo um
ascrlpto lncendlario que não produzia ef·
feito, e outro que produzio uma scodiçlo, um
lt>vante contra a ordem publica. Ha de ser
~ste condemnado como aquelle que não produzlo effefto? Eu estou que· o que nlo pro·
duzio effetto tambem deve st>r punido. mas
:1ssento que sempre SE- deve aggravar a pena
ãquelle pelo effeito qut> tt>m produzido; porém vejo que isto não vem bem explicado;
~. portanto, se fôr necessario, t-u mandarei
u.ma emenda á. Mesa n1~ste sentido.
EMENDA

"Ao artigo 2. 0 Nada de penas pecunla·
i'las, devendo accrescentur-se · a de •pl'lsão:
nunca, porem, que c·xceda a nove annos. Evang.eli8ta."
Foi apoiada.
0 ·SPw CAR~EIRO DE CA UPOR: Eu SUS·
to?nto o artigo tal qual velo da Camarn dos
Sra. Deputados. E' evidente que, havendo
differentes gráos de Imputação, é preciso
que haja dlft€orentes grtos dt> pena, e. por
~onsequencla, é preciso que haja os grAos
minimo·, maximo e mêdio, porque ê mister
entrar a fundo na qualidade dos. dellctos. O
artigo comprehende este principio. Logo, a.s·
31m, vamos conformeo a qualidade dos cri·
mes. Este crime ê o mnxLmo dos crimes. e,
por ser o maxlmo, tem a. .pp.na de tres n
nove annos df' prlsfio, porquf' a. ..xperlenciR
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tem mostrado que o maximo dus penas não
tem produz'do eftelto; mas multa gente se
qudxa de que a actual Imprensa wm relto
muitos males, e u Lei passada tinha dez
a.nnos de. degredo, quando era. ataque dlre·
cto, e cinco quando era tndl·l ecto. Ora, se
nós vemos que atê agcra. ·nada tem produ·
zido esses annos de degtredo, a pena do ar·
tlgo estA multo bem posta, porque uma prt·
são, t:•m certas circumstancias, é mais exce.s·
stva que a. pena de degredo. Para muitos
ha de ser Isto assim. Um pai de ramllia na
prisão não falla com a sua familia, tem ou·
tros muitos lnco·mmodos, pelo que se lhe faz
multo senstvel esta pena. Portanto, parece
que o artigo deve passar. E' bastante a pena
dos nove annos. Quanto á observação feita
sobre a. pena pecunlaria não estou por ella,
porque se o eserlptc•r quiz pE'rturbar a So·
cll!dade é .preciso que vá compensado nos
.males que quiz fazer; por Isso, aquelle fol·
ltcularlo que não tem dinh~iro, e não póde
pagar com a bolsa, esse, então, pague cont
a pessoa. Esta é a minha opinião.
O Sr. Borges pronunciou um dls·
curso que não foi colhido; e man·
dou á. Mesa a seguinte
EliE:'iDA

"A pena de prisão seja de 3 a 5 annos,
• a pecuniarla de 400$000 a 1: 200$000. ~

Borges."
Foi apoiada.
O SR. MAHQUEZ D!'.: CARA\'EJ.LAS: - Sr.
Presidente. Eu ,professo ;prlnclplos em DI·
relto Criminal que são para. mim lnvarla·
Ycts; e, atê, os sigo como põr obrigação. Eu
acho quo na questão se deve attender a um
prtncl·pio de Direito Criminal, que ê: - a
pena. deve ser proporcionada ao deltctô;
Quer dizer que se deve pôr uma pena tal
que faça com que o homem se co·hiba. Se a
pena é maior, a lei é demasiado severa, é
tyranna; se ê menor, a. Lei é imprevidente,
ê lmperfelta. Por consequencla, toda. a. ques
tAo é saber se esses nove annos si\o multo
ou se os cinco annos são Bl!fflcientes .para
remover o homem que inte·ntar destruir o
Systema Constltuclonnl, que puzer cm con·
vultuio a Sociedade, e suscitar com seus c&·
: crlptos uma guerra· civil.· Unlll anarchia, .P

,
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todos os males que são consequencla de tudo
Isso. Ora. olhando-se con1 attenc;ão para. a.
Historia, nós divisamos que esse delicto é
um dos que trazem comsigo immensos deli·
ctos . .Se isto é assim, como se diz que a ·pena
aqui Imposta ãquell& que intentar fazer taes
desordens é excessiva? Eu nrto vejo que ella.
seja tal, quando acho na pratica e theoria
que a pena deve ser proporcional ao d&llcto.
Assim, se esta que se põe é proporcionada é
utll. E é um principio de Direito Criminal
que a pena deve s€•r proveitosa áquellc que
tenha commettido um delicto, para que se
co1·rija, vendo que, longe de haver obtido o
que< esperava conseguir do dellcto. se tor·
nara desgraçado. Por exemplo: Um ladrão
que tivesse enriquecido á custa dos incau·
tos, se puzesse uma somma. do triplo, que
esperanças de utiltdade o podiam impE·llir a
continuar a roubar? Assim, o homem que
escreve um escripto incendia·rio. que quer
abolir cs fundamentos da Sociedade já. con·
stituida, commE-tte porventura um pequen_o
delicto? Não tem o fito e o desde de levar
a sedição avante. porque espera luC'ros, c
muito grandes. dessa emprE·za, c desse atten·
tado? Creio que sim. E deve se ·lhe impôr
uma pequena pena? Não. Isto é verdadeira·
mente um n&gocio· .de risco. O escriptor neste
caso <i como um especulador que vai fazf'·r
uma viagem á Asia ou. á roda do mundo:
leva muito risco de naufragar, mas, entre·
tanto, antolha·sc·lhc a riqueza ou a grande
gloria, e o pre-mio que lhe <larão, se elle
completar essa viagem. e mais que o seu
nome ·ficará em lembrança. como o dos via·
jantes La Perouse c Cook. Assim, tambem.
esse homem que quer fazer uma rebellfão
vai com o fito em grandes lucros. Verdade
é qu(', fnllando rigorosamente, não se p6dc
dizer que a· pena dos nove annos é excessiva;
n&m se pôde dizer que a dos cinco annos é
conforme; porque cada um calcula como
juJg.a acertado, e o juizo dos homens 1S va·
rio, e não temos uma regra, um thermomctro
que nos encaminhe nesta questão·. Daqui vem
quo uns acham que os nove annos no grão
maxlmo serão sufficlentes para remover es·
tes delictos. Argumenta.. e com 8i Lei dos
Pnlzes •Baixos. Eu jã disse que os Pnlzes
Baixos nunca tiveram Le-i dn. liberdade de
Imprensa. Era. o Palz em. que. a. houve .mais
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Hvro em todo o tempo, na Hollanda. prlncl· cessa.rio, tambem, não contunc:U.l' uma LeJ
paJ.mente. 01 J4Vtr01 mal~ .tncend1&1'1oa Iam que taz a expllcacão dos crimes com uma
imprimir-se em Amaterdam, alilda, mesmo, Lei que não faz isso. E' um principio geral
nos antlgoa tempos, em que não estavam &a d& Direito Criminal não confundir a quali·
lUIIes tão dif.fundidaa. Além diuo, o povo dade do crime com a imputaciio do dellcto,
hollandez é um povo apathlco, nio ê como ctu~ consiste na maior ou menor maltcia de
o povo brazih!lro. O BraaU ainda eatA no quem o commettesse. Se nós fizeasemos essa
prlnclplo, e, como d-lue um illustre Sena· explicação taziamos a L&i pesslma, e muito
dor; o Sy&tema nao eatA ainda bem radlcRdo; casulsta; 116ria. ella muito boa para dirigir
e, em consequencia diaBo, qualqu.&r confuslo o Juiz obrigado a julgar na fórma da Lei;
pôde fazer um mal terrlvel. E, como não mas para o legislador não é passivei. O !etemos ·baltante inatr.ucçio, ha mais quem gi.slador .não ha. de estabelecer senão princi·
engula pêtas; e aqui é que estA o pt!rlgo. pios geraes de qu& nlnguem duvide; e, por
Como ignotllbtOI, 110 illuclido•• não sabelll essa causa, nas Leis não estão .cs.racterisa·
pezar os nia.les que 11e aesulrão, e estes ma- dos com particular individuacão os dellctos;
les são mais de .recelat deis& mesma faci• .por isso não está esse que quizer subverter
lldade dos perlcdieos, jJola qu& 01 · u·nos vo• a.· ordem publica, aqu&lle · que quizer destruir
lumosos não se diV'Ulg&Dl tanto, nem todos o Systema Constitucional; não está distincto
estão nas circumstanclali de 01 .Jer. Esta dif• o daqueHe que commetteu blasphemia do da·
• terença me indu• a votar . que'. Se carregue quelle que esca:rneceu das religiÕE-S dos OU·
mais a mão sobre a pena que se impuzer tros Paizes, ou injuriou aquella. que. nós teáquelles; porque eu nlo acho que deva. haver mos adoptado. Quer dizer que no mesmo dea mesma igualdade de pena para um homem licto ha. ~ive.rsas graduações. O homem que
que e!cre.ve Uma. obra, um liTro, e para ferio com . uma. espada tem o mesmo delicto
aquelle que escreve um sUnples folheto dd do que ferio com uma pistola ou com uma
poucas paginas, um papel avulso que gira e faca de ponta? O que fez um ferimento morcirrcula nu'ltl momento POr toda parte. UD1 tal tem o mesmo delicto de outro qu& não
IJCrlodico incendlario ê multo mais peri~ matou? Outra cousa é quando as differenças
goso do que os prlnciploi lncencllarloil dé são mui notaveis e mudam absolutamente a
uma obra grande, porque esse folheto ê maia .natureza da gravidade do crime. Isso são
cbmprehensivel. é mais facn, ê mais seral, d doutrinas que é escusado expe-nder na Ca·
abt'llnge à mana do pbvo; ilesaa maBia ê marà. Dii o illustre Senador que fazendo-se
rtUe &stfi. a torga que noéiYamellte p6de aer a. differenca de um livro para. um folheto
abalada. Por colisequencla, dev&Be pôr uma destruia·se o systema da Lei quer dizer .qu~
pena maior d:Quelle que eommette um deli4 nõs havemos de ser tão cautelosos em har·
cto que Se, r~puta maior e mais sra1e, e que, moni8ar a Lei, sem attendermos a que fa·
de sua natulieza, ê mais proprto ·Para con4 lemos uma cousa vergonhosa pu.ra que se
cftllf ã desordem do que o outro .. 01 iiTrolf dlgn que o Brazil ainda não sabe os prlnci·
nlio p1lsg!lttt das mA01 de homens habituá-i~ plos crlminaes. Já multo se tem escripto
d leitttra, e ó povo · nlo · soata de ler livros• sobre esta mate: la, já o devemos saber, o
Como ha aQul deslsualdld.e de Lei? Haye4 contrario seria uma vergonha. Sóm&nte ê
ria ~te elltl!ll hoblens 116 rt•easem perlodicolt necessario que a. Camara attenda a ·isto: se
~screvendo da mesma maneira, e que, tendd aquelle que escreve um livro expõe tão fa·
11 tttel!mü. lltlputaclo. te lhes 1mpu1eese umd r.Umente a •Sociedade como aqueUe que ea·
penil. diversa.: mu de outra maneira nlo. ereve papefs jncendlarlcs, avulsos, e faz clrDlz o Ulustre Senador que temos exem• cular idé'n de rebelliã(). Pergunto: seriam
pios de ,obras que produllram ~ues males, caatlgados Igualmente? Se o fossem seria
Convenh·o: mas JA dlaae que eiBaa obru nA~ horroroso. Dlsae que não sabia a razllo por
produziam tanto mal aol ctue liam s6 a* que 11e quer o numero nove. Já se c!lsse que
obras, como Aquolh!s que liam, extrahldat 11. Lei fa1la esaaa Imputações: aquellc que
dci!slliJ obras, pl&llllgena P*rtlcularee; e at ~stll eom maior lmputacão foi com mala .co·
f!t:palhaYám, e11t1o, @ntte o PGYtJ. Ora. ' . nc• nh~~imento de causa e maior dolo, e, por
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isso, . tem pena Ulaior. Aquelle que t6r com· m!nallatas iniciam os St'US t•scriptos: - •
mettt•l' um dclicto com tenção de o fuzer, t• pt•na deve ser proporcionada no d&Ucto; maa
QUt' dt•lxe e-ste de produzir effeito, não da o nobre Senador não conhece que esta pro·
parte dellt•, mas de causa estranha, tem a posição não é exacto, nem o prova ser, por·
Ult•.sm;L pcna que se produzisse. Eu dou um que a. escala. das pE·nas ê finita e a dos cri·
tfru num homem pura o matu.r; a pistola 1nes é tnflnitn. Por mais qut" se queira ap·
erra fogo; e-m Jurisprudencia tenho o mes· proxfmnr, ha de haver tres, quatro, al'is de·
mo crime. Se deixei de matur foi só por uma lictos com a mE·sma P~'na. Multas, trabalhos,
causa que eu não dirigi, nem de mim estava prlsôtos e mortt's, eis ahi a l'Bcaln das pe.
dependente. Ora, aquellt- que, com escrlptos nas, e acabou. Oru, os modus de um mesmo
incendiarlos quer derribar a fôrma do Go· crime podem Bt"r variados· at~ ao Infinito.
ve~"no pam estabelecer
uma republica ou Portnnto. não ha escala, e por Isso o prln·
uma democracia, se, por ··.ausas dlv&rsas, não clplo é multo bem para argumPntar, mas
conseguiu o eftdto, não aerá. por Isso crl· nãn para s& pôr em pratica. Combateu-se o
mlnoso de um tão mão intento? .Elle já. não l'Xeruplo da Hullanda porqut' não póde qua·
fez da sua parte tudo quanto podia para drar: u Hollanda não é a Nução Brnzilelra.
isso? Eis aqui outra regra que se dev& at· a Hollanda é uma Nução apathlca, e o Bra·
tender. Nós não podemos tuzer Leis pertei- zll ·não é. Pois uma Nação qut• tem feito de
·tas; mas devemos fazer porque t-Uas se ap· um Palz de sapus habltução dt• gente é apa·
proximcm quanto f6r posslvel dos -principio& tblca? Un1u Naçãu que ·resistia ao pndE.·rlo de
geraes de Jurlsprudencla.
Hespanha paru se emancipar é apatbica.1
Fnllou um Ulustre Senador na pena. de
o orador continuou. mas das noprisão. Eu direi qu& no estado em que se
tas tncbygraphicas nada mais se
acham as cudêas a pena de prisão é borro·
pôde colher.
slsslma; mas nós que abraçamos o Governo
Constitucional, quero dizer,·· o Governo da
O Su. \'1:-~coxuF. m~ C.\YJCú: - Sr. Presl·
razão; nós que havemos de fazer Leis ,par:. dente. PcJa·me de fallar mais em assumpto
oue o nosso novo seJa. tr,Uz. aue hn.vemos de já tão dt•batldo, mas pE-Ço licença para rc·
tvltar tudo quanto tôr tyrannia, não have· plicar ao nobre Marquez de Caravetlas, que,
mos de ·reformar as nossas cadêus? Have· allegando. varias regras de proporcionar pe•
mos de reformal·aa: a mesma Constitulcãn nas e crimes, impugnou a citação que flz ao
aaslm o determina. O legislador, quando estâ SJl'tlgo da Constituição.- A Lel 6 Igual para
legislando, não olha para o · pr&~~ente · sómen· tndns, ou castigue. ou premr:ll•. Elle parc'!ee
te: olha. tambem pnra o futuro. Portanto, querer lntrocluzlr aristocracia litternrla nas
não nJe pareee tão forte essa razão QUe se penns dos delfctoa de abusar da liberdade da
expendeu. Já. um illustre Senador fE-Z a dif· imprensa, c admittlr a escandalosa arbitra·
ferença da penn de prlsiio e da pena de d~· rlednde da antiga Ordenação, que. Impunha
gredo; mostrou que o dt-gredo é pena maior penas fortt•s a g.raves dclictos, com a es.·
para um pai de famllht que tem uma gran· cepçAo: "salvo Se fOr o rêo fldnlgo ou moc;o
de casa, e que tem todas as commodidades desembargador". Propõe que tenha menor
humanas: que é um freio que custarA. mãts PE·na o escrlptor de obra malor, tendo allA.s
a suppcrtar; e n de prisão muito menor, Igual crime dtc> abuso de libt>rdade de lm·
se as cadêas forem como devem ser. Por- prenta que o eacrlptor de folheto de menos
tanto, eu Insisto QUI', qualquer que seJa essa de cem paginas ou de folhas avulsas. s6 PE•la
penn. aquell~ que eacre\'er taes princlplos razão de que estt•s cnusam maior moi por
revoluclonarlos num livro deve ter uma pe· tP~rem maior clrculaçiin no vulgo. e os outros
na. menor do que o que -produzir escrlptos pouca lelturn, e t•sta entre pessoas lltteoratM.
fncendlnrfoa que se Introduzem com mala Eu aln.da sustento o contr:ulo, e fundo-1De
facllldnde- na massa do povo.
tambem t•m outro artigo · da conatitulcão,
O Su. BonoEA: - Sr. Presidente. O no· que determlnnu a orgnnlsac;io do Codlgo
bre Senador que acaba de"· ·falia r principiou Criminal, que recornmendn. 11er fundado nas
. P,or :e~lfttlr urna. propr.sfcito com que 08 erl· bases da Justiça e Equidade.
/
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S;r, ·F~esidento. Supl,);jllhwae que 1i~O ci· uós ~qui liQ trat!UJlos do&tea crimes QUE- dlJem
ta4oa ao Juizo doa Jur&doa doua e1orl·ptorea4 re1pei&o aoa e8Cl'Jptoa.
um de · livro fi'rande e outro de falb&to o~
· Dls~e um no~ Suador .que tem maior
!olha avulsa. O Jurado julga que tanto Q :ll"ime o que fez um ·eaoripto lnoendiarlo do
Hvro eomo o folheto e foJ.ba, que talvez con, qu& o qoe fez um livro. E' o m81mo QUtt se
tenham · extractos do mesmo llvro, ·são dlrl, no Codigo Criminal ae dlueaae QUe o que
gtd~ a. · destruir a Constituleão d(l .lmperio. matar .eom uma platola terA maiQr crime do
Póde-ee porventura conliderar aer conformtll que o que matar com uma peca de artllhn·
4 igualdade da Lei recommendada. na Con, ria. Diz, porém: "E' porque o eacrlpto pestitulcão1 e conf~rme a Justiça e Equidade~ queno ·move·se. com maia fJWUJdade". Eu
que ·o escripto~ do folheto ou folha aeJa. creio que o effeito resulta da comblnaçAo dõ
condemnado com toda a pena imposta. na. principios, e não da velocidade de uma mas·
LE<gi&laeão contra os abusos doa impressos, ~ sa. Dema.is, num escrtpto pequeno nunca se
o autc.r do livro que imprlmlo além da tua. podam deaoovolver eii&S doutrinas com tanta
de cem paglnas tenha a metade da pena? extensão como numa obra grande. Portanto,
Nlo cabe no meu espirito a aupposta ~egra. .ainda que um folheto se posa& mover com
de que o maior culpado tenha o menor . cas, mais facilidade, comtudo nlo p6de produ1tr
tigo.
elfeito tão máo como a obra grande. A obra
O SR. VE.RGumo: - Sr. Presidente. Para; grande, ainda que s& nlo espalhe tanto, on·
estabelecer-se a gravida.de das· ·penas parece. de chegar produz maiGr effeito, po·rque tem
que não é necesaario um mappa. topographico todo o desenvolvimento que ooavêm ao fhn
~os d~lictqa. QQ!'.Dto ... pe~~ <Je. nov& annos do esoriptor. P01tanto, parece Que e.ttd: com·
tam·bc~ nD.o ê conforme, porque, se os im· parada uma cousa com a outra; e tanto ae
pressas transtornassem q. a~~tema abraçado deve punir o escriptor volumoso como aquelle
pela Nação, então deveria impôr-se a pena que é pequeno.
d& morte; mas os impressos, entretanto, nãO!
Outro illustre Senador qu&r que não se
podem produzir esses ma:les; s6 poderão co-. imponha a pena pecunlarla porque é contra.
adjuvar; e eu ··Já ponderei que os males da a Constituição. A Constltuteão declara que a.
imprensa pela mesma· imprensa se podE-m. Lei ê igual para todos. A deeigualdade que
remediar. Tem-se ·dito · que a pena · deve aer p6de haver a este respt-lto eu a enearo do
tr.oporcionada ao delicto. mas Isto tomado: seguinte modo: A Lei é tguaJ para todOs.
em a·bstracto nlo ·quer dizer coif!la ·alguma. quer dizer que a Lei deve fuer a mesma dls·
E'· necessario ·analysar a& penas· e fazer que posieão a respeito de todos, e nlo conalde·
ellas sejam proporcionadu, ·isto lê:· igual ao rar penas em particular. 1'od011 devem 1er
mal que ie fez, igual ao mal que ae 11rodus. jguaes diante da Lei, mas é neata relaçlo
A pena deve ser· tal que o ·escriptor ponha de que todo aquelle que se apresenta diante
de· uma parte as vantagens pelos seus escrl· da Lei é igual; mas isto nio fu· que ha~a
ptos, e da outra ·a pena; e, por nio se que- uma igualdade absoluta. entre oa Cidadãos,
rer sujeitar tl pena, · antE-e se . prive ele es· porque um p6de estar· naa clrcumstancl.,, e
crever. Ora,· devemos fazer esta observação, outro não. Por consef}u&ncla, esta igualdade
que deTe estar presente 4 diacuaslo, deve· ê perfgostssima, nem se deve fallar della
. mos separar escrlptoe eedtcloaos de sedição. porque sempre b certa desigualdade: qun.n·
Se o escrlptor · entra ·naquella · · conjunceAo. do· se vai lmpO.r a.os Individuas alguma pena.
contra. o Systema Monarchlco Re-presentativo semJJre se torna mais lt'ave neste que no
ha de sot!rer a ·pena· como tendo entrado na. outro. B porque IBBo acontece dlrem01 que
conspi.raçlo; ·se emprega aquelles melo• e. a Lei nilo ê Igual pata todoS! E' igual, mas
nilo' entra na consplracAo, nem se apreeen·. Ellles ê que nlo alo lguaea entre 1l; por·
tam as bayonetii.IJ, então esta Lei vai des~ tanto, esta razio de desigualdade nada prova
truir esses abusos .que podem ser nocivos A para se nlio admlttlr a. pena., porque muitos
Sociedade. Portanto, na discu&.lão, devemos escrevem por lnte.relle, e o melhOr melo da
':leparar eecrlptos de consplracllo. Umn. ve1 peno. ê t:a.&tlgal-os p~lo mesmo Interesse, blto
que faeamos esta dlfferença, estA. elal'O que ê: ~astttal·OA na 'Nlr.a. :Pnr laao cfttenrto nnP-
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as penas pecuniarias são muito anatogas ao ! tentos f ums. pena que se upp: c!(ilua mais
fhn. Quanto ao qutrer-Be autortsar esta gra· á morte. Portanto, insisto que a pena doi
v!tlade de penas, só porQue passou na Ca· :nove annos ê uma pena multo forte.
mara dos Deputados, ncbo que nft.o twn ca·
O Sn. M.~RQm:z DE CA!t.o\.\'ELL.\s: -- Sr.
bhnento. Eu assisti a esta odiscussão,quando Presidente. Eu não queria fallnr mais; en·
a Lei passou. Lembro-me ·que se tinha tra- tretanto, levanto-me para dizer alguma cousa
t:•ao da pena de degredo, e, depois de ·f&ita :&obre 01 111rgumt·ntos com que fui combatido.
a considernçiio de que esta pena não era
Dlase um Ulustre Senador que nã.o era
converilente, passou e-m opinião a pena da possivel estabelecer um principio certo para
prisão, mas não se emendou; e na terceira •punir os deUctos. Se quer dizer qu& nós Dlo
discussão f!cou assbn, com pouca satisfação podemos pOr uma pena (!J:actamente propor·
g~ral; porém, fosse como fosse, a opinião da clonada ao delicto, convenho; mas daqui se·
Cu•mara dos •Deputados não deve ser produ· gue·se que não podemos procurar approxi·
zida. e-ntre nós: o que devemos seguir ê os mar a pena no delieto? Então, e~cusado é
principios ~e Justiça; e n6s por elles vemos cansarmo-nos. Votemos por qualquer . pena.
qqe as penas se devem modificar porque os 'Para que mais diseussão? O exemplo que se
escriptos n~o são os principaes motores da trouxe da Hol.Janda. nada se oppõe ao cara·
inversão da . Sociedade. Se chega a ter ef· cter sério e frio que· têm os Hollandezes. Se
feito a perturbaçll.o da Sociedade, então ê i ellee, de-pois de muito e muito tempo, de
pocque concorreram outras causas.· Não sei !uma lagôa de sapos fizeram habitac;ão de
se lie produzi o emenda ou se. aUâs, roi opi· i gente-, isso mostra o caracter seu. E' um
nião emlttida que;. devia tambem haver di!· ·povo habil, e muito simples; tem uma ins·
ferenga co11forme se se~uisse effelto ou ilão. trucção muito derramada entre si: O nosso
Eu não admittirei isto, porque o escrlptor ·é mais leve porque não tem instrucçll.o.
pôde multo bem ter emittido E<Ssa. opinião
Outro lllustre Senador disse que eu, sup·
st-m ter entrado na rebelltão. Se . ent.rou, e :pondo qu& a Lei traz essa di!ferença de defoi incurso nesse crime, mere-ce castigo como j lictos de maior ou menor grão, queria fazer
conspirador; mas póde ter escrlpto nesse ; isto sem discussão. Pois nós não estamos dis·
~ntido, e estar multo separado disso, e não Icutlndo? Poi$ eu não tenho direito de fazer
ter. n11da com os gue fize-ram essa consplrn· 1uma emenda?
cão; paga-se o que elle fez, que é a questão.
Outro illustre Senador disse ainda que
s~ se provar que é conspirador, então ·é cas· em dellctos da mesma igualdade não devia
tigado tambem por esse crimE<, mas não· sé ·a Lei pôr uma pena a um e outra a outro.
deve augmentar a ·pena, porque o crime de •Eu não digo que não ba. desigualdade entre
escrever não tem nada coll:l a conspirac;ll.o. os dEollctos, mas estou ·persuadido de que o
Paga simplesmente. o que elle fe:... Portanto dellcto, feito po:.- um livro não ·é tão grande
não estou -que se faca essa distinccão, de ~ nem deve ser tão acautelado como aquelle
seguir ou não effeito do escripto. Sejp. PU· que está num papel avulso que se ~spalha·
nido pelo crime que co!llm~:ott~u. se fOr met· com mais facilidade entre o povo. Disse o
tido no mais será. pupido çom as penas_ de lllustre Senador que os males ·da imprensa
re)JeUUlo, as quaes são muito to·:tes. 'Tam· se cu.ram. com a propria imprénsa. E' por
bem se quer que Se aggravem as pe-nas, sem essa mesma razão que um Uno acha muita
se attender a que esta Lei ~ :uma Lei·:· de gente que o ba de refutar: e um pape-l, não;
ctrcumstancias, e que -de-vemos marchar se· não sõ porque, correndo entre as mll.os do
gundo as Clrcumstanclas; e, togo· que adopta· povo, este o não rpóde refuta.r, por não ter
mos a . pena de prisão deve:mos metter em princtpios, mas. tambem, porque ootetl papeis
conta que estlllr em uma dà.s nossas prisões não trazem senão sophismas, calumnlas. etc.
um anno é mais do que estar dez em uma Um livro, refutados os seus princiPios, ea.he.
da Philadelphia. Attentas as ctrcumstancias .não tem mais andamento; um papel, espa·
em que nos achllmos devemos muito ponde- lhado na · ml\o do ~ovo. vai gt'assa.ndo, e, dl'rnr estns cousa.!!, <' ter eni'' constderaçllo que 'Pois, é diftlctl destruir as impres!&s qu~
um anno de prisão nos calaboucos -que ainda faz; por consequencla não dê'Vemos atalhar
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que tt•nha maior andamento um pupel dt'ates?
Nói vemus que t'm Roma e Ath&naa a elo·

Acta da antecedente, foi approvudu.
O Sr. Vet•guelro apl'tllentã1u, ·por
parti~ da Comnllssi\o da. RE-duccão do
mario o seguinte

quenclu de um orador bastava para uwotl·
nar u povo: ·um pupel com multa eloquencia
posto nu mãu do· ·povo que nAo sabe raclocl·
r.\ur.ct:u
nar baatava paru o amotinar. pola que elle
s& aegula pt•la torça das pallavraa. e nilo
''A Com missão da Redacção do Dlarlo
pt'11i rorea dos argumentos. Dlsse-ae, porém,
examinou
o estado da sua Repartlcio, e ~
que não tt'n1 as bnYunetas; e l~U digo que as
o
seguinte:·
póde ter: e se u forca das armas estai unida
"TachygrapllOB Existem dous segun·
á massa gerul, &ntio, nãu tem remedio, estA
dos
tachyg.raphos:
Vtctorino
Ribeiro de 011·
tudo perdido. Quanto A comparacio que ae
veira
e
Possldonlo
Antonio
Alvnrez,
e dous
fez d~ um homem que matou com uma pls·
tola ou que :mutou com uma peca de artilha· praticantes: 1", José Antonio Pereira do Laria, nAo póde t!ntrar na cabeça de um legls· go; 2°, Francisco José Moreira.
"O 2" praticante deu parte de doente. e
lador que um homem ha de matar com uma
.mandou
nttestado de mol~stla prolongada;
Pt'Ca de artilharia. A .peca de artilharia pó·
de
mnnelra
quE:o não se póde contar com elle
dt• fuzer mala estragos nu corpo de um ho·
mem. mas o que o Legislador: ha de. punir ê para o serviço desta Sessão, restando s6 tres
!.JUe não podem dar o ex·pedlente .necena.rlo
o t'Bttagn que elle fE-z. que ê a. morte.
para anda'r o serviço em dia, como convém.
Dada n horn, ficou adiada esta
"A Com missão procurou pr"encher esta
matl'ria, e o Sr. Presldentt• designou falta convidando ns pessoas desta Arte, de
para Ordem do Dia:
que te\'e citação, e só pôde c,bter, depois dE:·
1." Continuacllo deste· Projecto de
reiteradas sollcitacões. que João Caetano de
LE:·i, adiado.
Almeldn, que já foi 1" tachygrapho nest& Se·
2. o O Projecto de Lei declarando
nado. e ' hoje official da Secretaria de Ne·
os Alvarás de 17 de Junho de 1809 . goelas da Justiça se resolvesse a entra'!'
e de 2 de Outubro de 1811. relativos neste exE:·rclcio com o mesmo vencimento que
aos legudos de uso~ructo.
tivera, conservando o seu lugar de ottlciaJ
3." A Resoluçll_o autorlsando o da Secretaria, cessnndo só o Sl'U ordenado em
Hospltnl du Caridade na cidade de quanto estiver occupndo ·nn serviço do s~
Porto-Alegre para adquirir e possuh nado.
bt-na de raiz atê no valor de oitenta
"A Commlssllo é de parecer qut- se re·
cnntoa de rêls.
queira o sobredlto officlal ã Secretaria res·
Levantou-se a Sessão ás 2 horns pectiva ·para ser considE:tratlo como officlal
da tarde.
da Secretaria do Senndo durante a Sessão e
'
em.pregado no sobredlto ext'rclclo.
"Recmcç~ - O ultimo Hedactnr. Anto·
nlo 1osé de Paiva GuE:.des, receben o seu or·
9• SESSÃO. EM 12 DE MAIO DE 1829
denado de 1: 200$000, até 31 de Dezembro: e
deixou redigidos os Diarioa de 1827 até 10
Prlrr.rrr da Com.ml••rJ.,, dr RedacrtTo do Did- de Outubro. faltando até 16 .de -Novembro. e
rlo - Stur dliMUitio. - Con.tinuaçt1o d.11 os de 1828 nté 18 de Junho, tnltando atê 20
diacuar7o dn. Lei. 1olm~ lib~rclatlr de lm· dCo SP.tembro. Este Rednctor, tendo abandoprensa,
nado o se.rvfco de que estava encarregado,
PPde a sua demlasão. allegando molestfa que,
l'II.:RIIJF.XrTA llO Rll. 1111'11'0 C.\r•:r.r..\O•ll(m
aliás, o não privam de outro exerclclo.
"A Com missão é de pareocrr que se lh«'
A's 10 horas, achnndo-se prt•&t>ntes dê a demissão.
vinte e cinco Sra. SP.nadores. dt~cla·
"No p~"t"sente anno o offlelnl ·da Secre·
rou·St• nberta a SesaAo; e, lida a. tarla. do St'nndo. vendo o abandono da Re·
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dncc:;ito do Dluritl, tem tomado, (•spontan~a. e
gratultamentt', a sc:·u cuidado este trabalho,
em que. npezar dns seus bons dt•st•jos, diz
n!o poder continuar.
"Existem na Com missão dous requeri·
nwntos de pretendE·ntt>s que st.> offt>recem al
esta Rednc~ão, t'XIgindo um 10$000 por cada
Diar·lo, t' outro 8$000.
A C<'mmlssão não conhece a idoneidade
dt~Stt•s prett•ndE·ntes para puder Informar o
Senado, nt>n1 St• persuade qut' um sõ possa
ter em dia o trabalho corrente. e concluir o
ntrazado; n1ot1vos este-s p~r que não se uni·
ma a propOr uma medida fixa, parecendo-lhe
melhor comt.>çar por t•nsalo, nestes termos.·
"A Con1mlssão é de parecer que o St'na·
do l'- nutorlsc. a incumbir 11 Redac~ào do Dia·
ri11 ás pessoas idont'as qu,• st• lhe apresen·
tnr,•m. fazt>ndo abonar-lhes 8$000 por cndR
st•ssão até que o servi!:O fique em dia. e com
plE·nu conhecimento possa propõr um ou
mais redactort.>s pt'rmant'ntes.
"·Pa~o do Senndo, t>m 11 dt' Maio de 1829.
-

.lfantwl Ccrctmu1 de .ilnwitl.a t: Albuquer·

qtt'f!. - Jost: /!Jntu•io Borges.
rdrn. rir' Ca1npos Vc,.gueiro."
/
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.A.cabada a leitura. o Sr. Verguelro
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O Sn. V•:nm·r.mo: - Sr. Presldentt•. Re·
queiro a urgencia deste ne·gocio. Pelo que
diz r~sl)f'ito aos tnchygraphos ha tres, e nã-1
achamns outros por não haver mnls; e como
os tres (não entrando um doente grnvemen·
tE·) não chegam. fni preciso fnllar a um of·
flcial da Secretaria dl' Justlc;a que já foi pri·
mt•frn tachygrapho d<>ste Sl•nado, o qunl, de·
pois de reiterados instancias. dissl" que vi·
ria. .rela nece-ssidade que ha. mas que se of·
ticlnsse ao Ministro para t>sse fim, porque
não qut>rla deixar o Bf'U lugar. Portanto. ê
preciso offlclar-se.
Pelo que pertt•nC4.' ao Riedactor ha reque.
rlmento de pPssoas que querem l't'digir o
Difll'i.o dn Senado; porém a. CommlssAo não
os conhece. Querendo, t>Dtretanto. que os
Dinrioa se ponham em dia, vê que um s6 nfto
o p6de fazt•r. O preço que se dA de 8$000
corresponde a muito mPnos do que um conto
I'! duzentos que tinha o Rednctor. Portanto.
acho Qtlf'. lle p6dP. a.pprovar · o Parf'cer, · ,.. a

Commlssão Irá vendo algum capaz
Redactor permanente,
·Propondo o Sr~ Presidente
Senado approvava. a urgencl
dfo-se affLrmntlvumente; e, l
em discussão a materta. do
pedia a palavra & disse
O Sn.

PAn.\X.\ou.t:
contra o Parecer. Sr. Presidentt>, po,
mais providencias que dê o Senado,
tado é nf'nhum, como temos dito. f'
mente, nós não te.mos bons tuchygra:
rt'dnc(;ão quasl sempre é mã; ás veze:
ciso fazer uma. nova falia ou pôr-se
ouvlo". Eu, mesmo, requeiro que nã\
creva o que eu disser ou, então, não i
Bem sei que o Senado nada perde co
mns eu ganho multo; Acho que este
não é necessario; é uma dcspt'za qu
!:ão está. fazendo, e que sobe a 20:
estando n6s em circumstancias tão l
Bastam as Actas para o publico sa
trabalhos das CamaiJ'as. Alguns nc",b
na.dores que querem que os st>us d
appnreçam têm os dlarios publlcos. re
para E>lles.
O Sn. BAnaoso: - Diz bem o no
nador que sabem as fallas multo
nellas, ás vezes. cousas que não se di:
Eu sou o primeiro que grito contra is
pofto, porém, concor.dnor com o mesm
tre Se-nador quando diz que não haja
porque a Camara já. assentou que t
chygraphos e Redactor. O negocio é t
e eu acho que não se deve fazer a
e ficar em abandono o objt>cto que a
Eu neste ponto approvo o Parecer d
missAo: porêm, quanto ao outro, que.
a Commfsslio me désse algumas tllu1
sobre o Redactor.
O SR. Vll!RGm:tno: - Quanto no
ctor. Sr Presidente, n. CommlssAo apr
o estado dos Diarlos, e disse mais qr
beu pagamento atê o ultimo de De
passado, e que nllo fez o trabalho to
por esta. rnzilo se lhe devia. tirar o o:
a Comml11são nAo tabe. O Redactor
que estA servindo o lugar de otflcfal
oretarfa. dos Negoclos Estrangelro11, e,
E•st4 doente para uma cousa tambem
estA pnra nntrn.. Como elle Unha. o
M.\JIQUEZ DE
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denudo por anno foi pago: De fneto que, em 1
Que ella. ê multo util a expE·riencia o
boa consciencia, niio o tteVla teêeoor porque tem mostrado. Dantes· havia. rJpetldns quei·
não deu conta do fim a que a& propôz. Dos xao contl•n este Senado, e, atê, diziam, po1•
D-iarios novoa exlstem alguns impressos, por- f6ra, cousus que entre 1\611 n!o s~ Unham
que o. officlal·malor, vendo o abandono em dito. Consta do uma Acta, ·impressa com 1m·
que eatavam, encarregou·~te de os redigir pertelgAo, que nós recebemos com ~eSpecial
gratuitamentE\ em quanto não houvesse o agrado uma particlpaç:ilo do ·Governo de que ·
novo Redactor, porém diz que nllo póde eon· na Provincla da Buhia queriam o Governo
tluuár.
Absoluto! Ta.mbem a imprensa ainda não
Qua.nto ao que disse o nobre · Senador, está boa. 'RE·mediemos com os tachygra.phos
que se acabe com este estabelecimento eu que temos; eJ.les se irão apurando; jã. este
n!o direi nada: rmrece-me que Be n!o deve aniio achei o trabalho melhOr que o do nnno
resolver Isso tão repentinamente; faca·se uma passado. Sou de opinião. ·portanto, que teIndicação, que o Senado resolvera. o que fOr . nhamoa Dfa1'ios, A Cama.rn assim o decidio;
conveniente.
·e, além disso, esta tribuna nã.o seo limita
O Sa. M:AilQUEZ DJI: CABA\'J:tLA.s: :- Sr. aqui s6: é preciso que a. ~e.ção toda. saiba
Presidente. E' verdade que nós te·mos quei- · quaes são os nossos votos, pois tem direito
xas do Diarl.o, mas é necessario examinar . a Isso. Voto pelo Parecer da Commissão, de
as cuusas. Eu às!*<!\t.o que nndn p6dc adqu!· : q\i~ os redacto~s sejam da escolha della, c
rir pérfelclio dé salto, e quando lf!l!O ae quer :que sejam, como eU a quer, mais do que um.
nada· se .faz porque 11s mesinas obras do. •Quanto ·ao :1nais parece-me que não se d~ve
Natu't'eza nunca fo:rnm de salto. E com" :obrigar o R&dactor a repOr o que recebeu
queretnos, de rep~nte, ter tachygraphol per- . porque elle tam.bem teve inconvçnientes.
feitos, quandb à Arte ê túd maderno.'l TalO ·SB. OLI\'EIBA - Sr. Presidente. A Na·
véz qile ·aquelles qu~ se chamam mestres de ' çii.o nlio deve pagar segunda vez o que já
tachrgraphos :b& Europa· não fossem comple· : pagou. Querendo a Commissão passada contamente bons em principio, ·porque lembrO• i ciliar todas estas cousas, propôz um dos ·preme dé !er em utna bbra de M. dê Btael que i tendentes que .eram tres (um. delles consta
na Il'l.glaterrll, de bl'dinario, o que se diz iI que continuou a redigi-r os Diarios da C:t·
nas Camaras imprlme-ae logo nas folhas pu- · mara dos Deputados. por ver talvez demo·
blicas, e eom tantà. presten, que os orado- ra.r-se a sua pr&ten~ão do Senado). Ficaram
reg, chegando t caaa, lêem os sons ·propriol dous. Um ofterece-se a 8$000 .por cada sessão:
dlseuhlcs, e, As vtf.les, .bem longa~. · Allercs- outro por. 10$000,. com varias condições; pocenta q\le achou.;.se em úm:~. auembléa. dia· rêm o primeiro sujeita-se ao que. qulzer a
tlncta de Ldndrt!a um:u vhtt~ e tnntas mi· Commissão, nii.o só redigindo os Dia.rios deste
llta.s, onde o povo oe1a. immenso, e bttvla. um a.nno, mas,. tambem, incumbindo-&:! do r&sto
tnehygrapho Que, entre o n&»ertb, estava. es- cbm a condl~ão menalonnda. E' certo que a
c!'e'V<!ndô tudo ó que 110 dicia, que daqui se Commiasão não tem proTas da capacidade de
e"ediB.m · ·logo emiuarlos 1Jn.ra ll.ond:res, de um ou de outro; mna o primeiro que rt>qne·
m&neira que; vollánd<J ttdla · ~rt4, ft~Chou j:i reu apresenta como ·p;rovn. da sua capacida.tmpreaso tudo quanto se tlnba. ·pa1sado na· de ter jã :redigido o Diario · Flumi.ncn.~c. Eu
qUella. asscmbl'a. Nós nio podtm011· chegar digo lato para. lllustração da actual Com·
JA a ena petft!leão; e. se d.eapreza?mOI astfl mfss§.o.
r
Arte, @Dtã.o' nun-ca teremoe ·bons · tathrsra·
O SL BAuaoao: - Sr. Presidente, Se hn.
phóa. Quando· chegdrblos ao ponto dEo .oa ter• quem ftdlja .o Diario, recebendo-o desde que
mos, t! Q.ue ba· hOmene ·conheçam que "ê·. um o Redactor deixou de fazer. então não hB
meto de ~anhM' · dinheiro para. ~ .sustenta- prejuiso; porem· como elle recebia. orcl<.>nado
'rem, então poderA1ll.o& ·d.lzel' que não haja PMa redigir os Diario1 todos das seaaões
Dfo.r~, porQUE- .JtavorA · multu · ·peasoas que ordlnarlae e extraordina.rtas, e nlio fez em
venham -esareTer 11 dlscuaaQIJs · dna Ca..uiarBB. um anno mais que redigir os de um mez.
Portnnto, sou de GPinlio que conaervemofl o parece 4ue estA· obrigado a concluir o resto.
Dlar'o,~ e q11e demoa um im·pulao a esta APtQ, As r11.11õea que apontou o nobre Senador rea·
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peüo a~~ L~cuygl·apnus liào·lllcs cicscu!pu,
porque havia demora, mas porque não tez
clle os lJiarios assim como eram ap1·eaenta·
dos? Si:i acaso ha quE•m redija 4 razão iie
8$000 cada Diario, btmJ.; porém o mesmo mcz
de Abril dest~ anno pertence ao Redacto·r;
elie deva fazer o trabalho ainda destE• anuo.
O S:u. .AL:UEWA E ALU'CQUt.KQU:E: - Sr.
Pl·csidente. Principiar~! por observar uma
cousa. Quunclo se tratou nesta Camara de
se crear a Commis.são do Diario, eu diss6 que
não precisavamos disto,· etc. O resultado tci
dizer-se-me que eu estava fóra da ordt:m. Entretanto, agora, torna-se a t1·atar da mesma
questão, s&m que ninguem diga que é fóra
da ordem. Ora, já se disse qu-e haja. o Diario,
e que· haja Commissão; portanto, não se deve
tratar mais disso. Quanto ao q!le disse o no·
lire Senador, Sr. Oliveira, que um dos homens qu& aspira a ser Riedactor redigia o
Diario Fluminense, eu não conheço bem esse
homem, e acho que a Commissão só póde conhecer o Redactor pelo · decursa do t&mpo.
Assento que entre na ordem approl'ar-se o
Parecer; e,· se não se approvar, não terwnos
Diarios, o que talvez seja melhor.

Pa~iiQU·SC ~

1~ purtt! da Orderu do

Dia, conttnuando a 2• discussiio do
Projecto de Lfli que regula a liber·
dada de exprimir QS pensll,mentas
por palav,ras, e teve ·lugar o membro
do paragrapho 1• do artigo 2", relativo âs penas; o que ficara adiado
nas Se1isõer; ~ntecedentes, com quatro
emendas, as qurt~s foram lidas.
·Então, p~:dio a palavra, e disse.
O Su. ::\Ll•rT.A. B"\CELLAR: - Sr. Pr.:sidente, Pelo artigo da Constituição ninguem
póde ser preso estando jâ. :Portanto, por este
membro collijo que o homem estando pr<;oso
póde continuar a escrever. E que castigo terá.?
Se o fim a que se dirige a Lei ê privar um
incendio qu~ possa faz&r o escr!pto. parec'.:'·
me que o homem deve ser privado de ccnti·
nuar. Portanto, offereço esta

"Que se c.ccrescente no fim da 2• partE;
do primeiro paragrapho, depois das .palavras
·'contos de réis", o seguinte: "ficando inhibidos
os réos, · em quanto estiverem presos,
Julgada a materia sufficientemente
discutida, foi proposta â votação, e. de cscre:·ver ou assignar qua.Iquer escripto
sendo apprcvada para passar â ul· para a imprensa. - Salva a redacção.-Ma.tta
tima discussão, o Sr. P·residente a Baccllar."
:""'•··
Foi ~polada.
propôz pa·ra . :1. Ordem do Dia da
sessão seguinte.
O Sn . .SATURNINo: - Sr. Presidente. Eu
O .Sr. ,1° Secretario declarou que creio que não é necessaria a emenda, pelo
havia dous requerimentos de, part2s que está disposto no artigo. (LE·u). Se este
pedindo os seus documentos que artigo dâ uma pena, não se precisa outra.
existiam na Secretaria deste Senado Portanto, ê a emenda desnecessaria.
juntos á Resolução da Assemblêa GeO .Sr.. M.\TTA EACELLAn: - Estimarei
raJ, e qlJ,& preciso era se resolvesse que, no caso de relncidencia, o rêo soffra a
se deviam QU não ser entregues os pena; porém esta~do preso nào o p6de ser
mais. Logo. p6de- continuar a escrever. Se o
ditos documentos.
Levantou-se e disse
fim do homem perverso é espalhar o incen·
dio, contin11a o mal que se quer evitar.
o Sn. AUIEID.\ E ALBUQUERQUE: - Sr.
0 SB. BORGES: - Sr. PresidE-nte. Se fõr
Presidente. Acho que não se d&ve discutir admittida a emenda, então direi que estâ
este negocio porque não· ha cousa mais na~ incompleta. E' preciso dizer que esteja em
tural do que dar a cada um o que ê seu.
algemas para não escrcve:·r, e com rolha na
Decidia-se que . se entregassem, ~ boca para não fallar! Ora, isto não se póde
qqe ficasse em regra que taes do, admittil'.
.
0 SR. .MATTA BACELLA:n: - Não se pre·
cumeu,to11 fssa~m deferidos pela Me·
sa, indeopendente de declaão do Se. cisa de algemas, ne~ de rolha na boca., uma
vez que o Reda.ctor nft.o receba. os escripto11.
1\ll.do.
,

......
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O Su. l\1.\llt~c•;z DE C.\11~\'ELI..\S: - Sl',
J>r&sldt'nte. Poder-se·ha Hrar um dirdto na·
tural no homem, cumo oé o pensamt'nto? Não.
Portanto, não admttto u emenda do Sr. Bu·
cellar. ,Por occasião disso eu requeiro QUt'
St' tome t'ID consideração a minha emenda.
Elia reduz-se a QUI! haja difterença entre oE
l'.Scriptores de papeis avulsos, pertodtcos, folhetos pequl•nos, etc. Quulquer pena que se
ponhu ao escrlpt()r de uma ubra dt'V6 St'r
pelo terço ao que fizer obra grande. Quero
fazer uma mudança para melhor votução,
porque, como a l'menda tem · a .mesma pt!na
quG estA nu Lei. p6de ser que haja duvida.

p1·evenio, t•stou satisfeito. Quantu á emE·n-da
do Sr. Ma·rquez dl• Cara.vt'llas está. com a
ntesma doutrina. mus couCt'bidu noutt·os tet··
mos. Eu já disse que ainda nilo se tém t'Stu·
b&lecido que St• gruduossen1 as penas en1 rt'·
laçãn ao tamanho ou quaUdadt• da obra. Se
assim tõr, l'ntiiu eu quero uccrescentur outra
escalu de deltctos ou de penas, quero malcr
gravidade, st•ndo em verso do quE· em prosa;
outro u qut'rerâ t•m razão do estylo: se é
~m estylo sério, etc. St' assim o fizermos, ficamos em um perfeito labyrintho. Portanto,
voto contra a. &menda.
O Sn. V•;IKlUErno: - O nobre Sl•nador
que f(•z :t enwndu sobr.e t•scrtptos disse que
Sendo proposto se se consentiu an
n6s nilo tlnhamos escrlptores de livros, e só
Sr. Marquez de Caruvellas fazer mu·
de perlodicos; e de.ste facto figuro eu qul~
dança na sua emenda, assim· SI! venelle o que qut'r é que s~ lmpcnham essus
ceu; e, retirando a que havia uprt'·
exorbttantl's penas em todus os t'Scdptos que
SE•ntado na sessão de 9 do corrente,
nós temos. porqu& os nlo temos grandes. Eu
mandou â Mesu esta outra
já ponderei que as penas dt•vem St•r tiradas
da natureza do delicto, fazendo ver que o
EYEXDA
mal qul' produz o escrlptn se p6de rt-nwdlar
pt'·la imprensu. Supponbumos qut• é escrlpto
"Ao puragrapho tn do artigo 2." F~a-sP.
qu1• falia contrn o Mlnisterlo. Se o Ministe·
differenj:a l"ntre papeis aYulsos, periodicos.
rio ·~ habil, e sabt' sustentar a sua. opinião e
folhetos de cem ou menos pugina.s, e livros:
a sua dlgnidadt>, qu& p6de :recelar dt• . se t'S·
2." Qualquer que seja a p6na que se resolver
crever contra etle ou cuntra a f6rma. do Goneste paragrapho, os autores de liv-ros d~·
verno, ~uando t'lle combnter qunlqut•r ata·
vem soffrer s6mente o terço da pena. -Salque com os mesmos meios? PorqUl'. a.lêm de
va a redacção. - Mrt.rquez de Oa.'f'avclla!."
ter os mesmos Instrume-ntos que ~óde ter
Foi apoiada e continuou
qualquer desorganisador, t>lle, de n1nls a
O SR. MAnQUE?. DE 0.\Jt,\\'EU.As: - Eu mais. tem por sl o poder. a Lei, e toda a nu·
excuso de dizer mais sobre esta emendn. por· torldade; portanto, não póde prevalecer o
que a materla esta. debntlda. O Senado sabt• desorganlsndor.
a razão em que me fundo. !Portanto, ê exSobre a outra. emendn do Sr. Matta Ba·
cusado repetir o que tenho dito.
cellar: que não possam t•screvt"r durante o
O Sn. B.\mcoso: - Levanto-me unlca· Impedimento da. pt•nn, parece que nlo tem
mente pura fatla.r sobre n emenda que apre- lugar; Isso seria privar o cidadão de um dl·
sentou o Sr. Bacellar. Voto contra ella por relto. porque ne.ste caso alndn. que o cidadão
st-r collocada em lugar Improprio, porêm cstt>ja preso não se .póde privar desse direito
julgo-a necessaria porque a pena vai dobran· pela. Constituição. Elln diz que todo cldndào
do, e chegando n (: 800,000. Não ha mais pe· p6de t>screver e publicar seus pensamentos
nns. ·P6de muito bem apparecer unt escrlpto pela Imprensa, sujeitando-se, ·pelos nbusos
depois desta pena maxima. e não será o ho- que commt•tter. Logo, dizermos nós que um
nwm castigado. Portanto, digo que a. emenda cldadã.o, em taes circumstanclas. nlo p6d&
ê Impropria d«.>ste lugar; porém nAo deve ser publicar os srus pt>nllamentos t'rn contra este
artÍgo da. Constituição. EntAo, l:'stavn lnfrln·
desprezada.
O SR. AurErDA E Ar.ntrQ.UERQtTE: - Sr. gldn a disposição da. Constituição.
A emenda. ni\o estA comprt•hendidn na
Presidente. Eu tambPm qut>rin dizer que- n
em~nda. do Sr. · Bacellnr ~ Improprio.. ~a. dis· exct>pçlo da. regm, ('Btâ contra. a;,; regra. Nfto
cudsão;' tll'as\· i·~hmo. 'o nobre l·.senlldor ~:jã me estA comprehendlda na ('xccpçiio: que ê res·

.
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ponder pelos abuaos, mas nio se pára. nln· cousa. "a razão é esta e esta"; por isso eu
guem de escrev&r, pois que, de certo, dahi mostrei que era demonstração indirecta, e
resultaria um mal mui grande. Supponhamos que a fiz por não estar cansando a Camara
que esse preso tinha sido injustamente con· com muitas demonstraçõ&a; e eis a razio
demnado: elle não podia. fazer sua def&Za; e por que produzi um exemplo de demonstra·
ha de ser privado deste di·reito de publicar ção indirecta em que da emenda se não sepela imprensa a sua defeza? De certo quE- guia absurdo, Ora, eu tenho visto, segundo
seria uma tyrannia. Eu voto contra essa as minhas idéas, que não distingu& o illuatre Senador uma cousa: e é que nesta Lei a
emenda.
O Sn. BoRGES: - Eu sou. Sr. Presidente, escala. que vem não faz distlncção, em alguns
provocado a fallar para responder unica· crimes da sua 'maior ou menor gravidade.
mente a um nobr& Senador que qulz relvin· Seria bom que a Lei passasse assim. como
dicar a proposta que mandou á Mesa; e, está., que, então, é porque estava perfeita;
como, de alguma maneira, me quiz arguir, mas que somos nós? Creio que somos legis·
!adores, e que não estamos obrigados stricta·
direi alguma cousa em minha defesa.
Eu contrariei a emenda porque não sei mente a admittir a escala da outra Camara.
como se. possa prohibir a um homem o escre· por isso 'é que eu fiz a emenda, e acho .con·
ver. E' o mesmo que se alguem me dissesse veniente que se deve fazer uma distlncção no
que não saia de minha casa, porque se sa· delicto, todas as vezes que sua gravidade e
hir hei de ser preso: mas eu quE-ro sahir, e natureza a exigirem. Em um mesmo dellcto
quero ser preso. Se sahir de casa para fóra póde haver maior ou menor gravidade. e por
vai morrer enforcado: ,pois eu quero sahir, essa razão é que eu digo que num livro (por:
isso que não é tão perigoso) a pena seja
e quero morrer enforcado.
Se a emenda dissesse: "aquelle que fôr menor; e que nos papeis avulsos (por isso
já. pronunciado nesta Lei. se escrever no que são mais perigosos, e que o ·perigo é
m&amo sentido, duplica-se-lhe a pena", -bem ; zeoraD se aggrava mais a pena. Eis aqui u111•
mas prohibir de escrever só, atando-lhe as differenca que salta aos olhos, todas as vemãos; prohlbldo de escrever sem ter as zes que se vai legislar sobrf.'l materia crimimãos atadas, não p6de ser. Eu estive jã em nal.
Ora. o Ulustre Senador não quer isto:
uma prisão que m& fez muita honra passar
por ella; era ahi tambem prohibido de es· vai se referindo a sua escala que velo da
crever, mas escrevia, a todo risco. Estava Camara dos Srs. Deputados quando a escom dous homens á vista, tinham-me ti·rado cala está !por emendar. Outro illustre
os meles de escrever; mas &u servia-me de Senador fallou a respeito da Inglaterra.
um lapls. Estava sujeito a t~er apanhado um Eu já disse outro dia nesta Camara que em·
escripto meu, mas nem 11or Isso deixava de 1694 é que a Imprensa se fez Uv:re absolutaescrever. Agora, dizer-se: "vâ prooo, e não mente na Jnglaterra, porque, mesmo em 1692
escreva", não tem lugar. A emenda deve ser: houve um bill de prohiblção por dous annos.
"aggravar-se a pena áquelle que escrever Dos factos que o lllustre Senador aponta nlo
quando esteja cumprindo uma sentença", mas se segue que houvesse prohibição, mas ê
não que não possa escrever. Eu abro a Or· porque alli a Cama.ra não diz. ao Governo:
denaçlfo dlo R'eino, e vejo: por isto e· por "mando castigar", ella mesma castiga. Porillustre
n.quillo morra e-nforcado; mas não diz que tanto. parece-me que o que diz
não possa fazer isto ou nqutllo. Se tal dls· Senador não tem resultado que possa destruir este principio geral de que todas as
sesse faria uma lncoherencla.
O Sn. MARQUEZ DF: CARAVELLAB: - Sr. Vt'zes que o dellcto fôr maior será maior a
Presidente. Dous modos ha de argumentar: pena, e, quando fOr pena menor, ha de ser
um por demonstrações directas, outro por ln· menor o dellcto. Por consequencla, não se
directas. O meu argumento a respeito da p6de dizer que a minha emenda põe pena
emandn de que se tem tratado é, :digo eu. ar· maior aos escrlptos pequenos. ·Eu não digo
gumentar Indirectamente. Em ~etrla. e que seja absolutamente n pena de 3 a 9 an·
Mathe.matlca dâ·se a razão dizendo-se de uma nos: o que quero ê que, quando a Camara
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decidir que seja esta ou aqu&lla a pena que
se puzer nos llvros, seja sempre o terco.
O Sn. EY.\~GELIST.\: - Sr. Presidente.!.
Levanto-me por que nAo posso admlttlr um
principio que sE. acaba de enunciar. Ouvi di·
zer que todo homem póde fazer o que qulzer.
Então para que servem as Leis? Ha de se
consentir que um homem, €tlll sua defesa.
entre, como um doido, a dar bordoada no
genero humano? Admitte-se que faca isto?
Pois é o mesmo que acontece com aquelle que
abusa com excesso da faculdade de ·fallar e
de escrever, e que, cm lugar de preencher
os fins . porque se concede esta liberdade, se
ponha a vilipendiar todo mundo. Pois fsto
póde ser? E' confundir a liberdade com a
licença. E' permittir ao homem depravado
a liberdade de fazer os estragos que quize;,
quando é principio de Direito Universal que
se deve tirar ao homem toda a liberdade d~
fazer o mal. porque é de inter68Se da Socle·
dade manter a tranquillfdade ·entre os ~i
dadãos. O contrario era autorisar o malevol:>
a espanear o Governo. Portanto, não sei como
se possam emittir estes principios.
O SR. Gol\IIDE: - Sr. Presidente. Nós
temos divagado fóra da ordem e da questão.
A questão é vermos se as penas devem ser
€o8tas. Eu não queria fallar, mas um dos mo·
tlvos foi para offerecer esta emenda. por
iuo que a pena pecuniaria não me agrada:
os follicularios são quasi todos pobres, não
· têm dinheiro para satisfazer essas penas. e
flca por consequencia desigual. Os follicularlos são todos pobres, e o devem ser, porque. quando se reune a probidade com a ri·
queza, os homens nunca querem a mudança
de Governo, ant~ o querem favorecer. Ora,
um dos fins das penas ê fazer capacitar o
delinquente do mal que faz, e despersuadll-o
daquelle dellcto. Por consequencia, a pena
qu~ eu acho mais propria é o degredo. Não
1e diga que não é pena o degredo para o
centro do Brazll, porque um homem acostumado ã Sociedade do Rio de Janeiro tem de
certo uma pena affllctiva em se ver della
separado. De mais a mais, para que seja a
pena mais aggrava-nte, segundo a gravidade
dq dellcto, que se remova para mais e mais
longe a sua resldencla, para lugares ou vfl·
la.s cnda vez mais remotas. Estabeleça-se,
portanto, uma escala para os grãos de gra·

vidade do dellcto, porque sempr~ ha grada·
ção nestes crimes: um folheto, uma proclamação t&m dffterente graduação; assim,
pois. a pena com graduacAo approximada e
o que se deve estabelecer. Eu não olho ao
que escreve uma tolha grande, uma obra sei·
entltica, porque o qu& se procura é se teve
etfeito. Não ha duvida que é mais forte uma
proclamação que vem de repente do que uma
obra grande; mas a razão em que se ha de
fundar a pena ê se atacou ou dirigio ataques contra a fórma de Governo estabelecido. Por isso é preciso conservar-se uma certa
graduação. Por ex&mplo: o que faz uma folha incendiaria é degredado por dons ou
quatro . annos, contados do dia da apr.esentacão, para uma vllla mais remota, com pri·
são ou sem ella. Se continuar, é mandado
para mais e mais longe. Neste sentido é a
emenda que eu offereço á. consideração do
Senado.
Manda á. M.esa a seguinte
E::IIEXDA

"Degredo de dous ou quatro annos, contados do dia da apresentação, para uma villa
mais :remota de outra Provincia, ou menos,
com prisão ou sem ella: e esta será. ou de
parte ou de todo o tempo do degredo.-Salva
a redacção. - Gomide.
Foi apoiada.
Julgada a mater.ia bastantemente
discutida, o Sr. Presidente a pOz A
votação da man&ira seguinte:
1.0 o membro relativo as penas do
paragrapho 1°, salvas as emendas.
Foi approvnda.
2.0 A emenda do Sr. Gomide. Nilo
passou.
3.0 A emenda do Sr. Evangelista,
assim concebida: "·Nada de penas
.p~uniarias, d~vendHai acctescenta:r
a de prlslo, nunca. porém, que ex·
ceda a de nove annos", tambem nlio
passou.
4. 0 A emenda. do· !Sr. Verguelro, que
diz: "Prisão de um a tr.es annos,
multa de 300$000 a 900$000". Foi rejeitada.
S.o A emenda do. Sr. Borges, conce·
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blda nestes tern1os: "A pena de pri·
são de 3 a 5 annos, e a pecunlarta
de 400$000 a 1: 200$000 ". Foi igual·
m.ente rejeitada.
6.• A emenda do Sr. llarquez de
Caravellas. Não passou. A do Sr. Ba·
cellar foi rejeitada.
E ficou, por consequencla, appro·
vado o membro do paragrapho 1•, tal
como estava. redigido.
Passou-se á discussão do paragra·
1pbo 2• do artigo 2•, concebido nestes
termos:
"•Provocações directas ou para a rebel·
lião contra as Leis, e contra as autoridades
constituidas, ou para a resistencia, com força
e violencla, âs injustiças verdadeiras ou fi·
cticias, aos abusos, verdadeiros ou suppostos
da Administração e das Autoridades.
.. Os r.esponsaveis incorrem na pena de
prisão de dous a seis annos, e na pecunlarla
de citocentos a dous contos e quatrocentos
mil réis."
O .sr. Marquez de Inhambupe off&
receu a seguinte
EliENDA
"Ao artigo 2• addicione-s.e: Para.grapho
2.• Provocações dirigidas ao povo para excl·
tar a rebellião.
"Os responsavels são punidos com a pena
de .banido para fóra do Imperlo, e a multa
pecuniarla do paragrapbO antecedente. Salva & redacção. - Marquez dle In1&ambupe."
Foi apoiada.
Pedio depois a palav:ra, e disse

o SR. CARNEIRO DE CAMPOS: - s·r. Pre·
sidente. Eu assento que a Lei, sendo· syate·
matica, deve ir com esta combinação em to·
dos os seus artigos, e por Isso a Camara
julgou que devia ficar o artigo pr.imelro
desta maneira. (Leu). Portanto, me parece
que este artigo não trata d~ rebelUAo, como
o nobre Senador suppõe. Essa materia ê do
artigo primeiro; alli é que se diz que o que
atacar a fórma do Governo, etc., tem ess111
penas dos tres e nove annos; e quando fizer
ataques de uma maneira menos grave contra
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a fórmu actual, então os Jurados lhe graduarão essas penas, porque lá tem o maximo, o
médio e o mintmo da pena: mas essa matex.ia ·ê toda do artigo primeiro, que passou.
Neste paragrapho não se trata da desobedlencia ás Leis e ás autoridades, como, por
exemplo, quando se tratou de estabelecer a
Companhia dos Vinhos. e o ·povo se amoti·
nou pela nova Lei. gritando: "Viva El•Rel;
morra a Companhia". Deste crLmle que se
chama sedição, geralmente, é que este artigo
trata; mas este crime ·é todo distlncto do de
rebelHão, que consiste em atacar a fórma.
actual do Gove·rno, e attentar contra a vida
e direitos do Imperante.
Entendendo·sG desta maneira, já não temos o que o nobre Senador apontou a respeito da rebelllão. Nesse caso, havendo uma
Lei de impostos,· se um escriptor escrevesse
que se não pagasse os impostos deveria se
chamar rebelde; e por isso eu não quero que
fique a palavra "rebelllão ". A palana "·rebellião ", no Oodigo francez, é applicada a
isso, e a Camara dos Srs. Deputados é certo
que esteve por essa accepção, mas eu, que
sou inimigo de palavras equivocas, não a a.dmitto nesse sentido. Rebelde é aquelle que
atentar contra a fórma do Governo ou con··
tra o Chefe da Nação; logo, se isto é assim,
como é que o homem deve dizer aqui? Portanto, parece que assim ficará melhor (leu).
porque, então. este artigo posto em harmonia
com o que jâ passou na Camara, determina
bem a natureza desses dellctos, e nunca confunde um com outro. Farei, pois, uma
emenda.
Mandou á Mesa a seguinte
El[ENDA
"Provocacões dirigidas para se desobedecer ás .Leis e autoridades constltuldas. ou
para se resistir com força e vlolencia ás lnjustiças, verdadeiras ou fictlclas, aos abusos,
verdadeiros ou suppostos, das mesmas autoridades. - Salva a redacção. - Oarneiro tlc
Oampoa."

Foi apoiada.
Sr. Marquez de lnhambupe proferio um discurso que nllo foi percebido pelo tachygrapho.
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O Sn. C.\RS'EIRO DE CAlll'OS: - Sr. Pre· acto dirigido contra o Governo estabelecido,
aldente. Eu não quiz combatE-r a ldéa que porém, mais contra as pessoas do mesmo Go·
emittlo o nobre Senador. O que cu disse foi verno do que contra a Constltulcão do Estaque no presente artigo não se tratava disso, do. Póde-se approvar a L&l Fundamental do
16 se tratava da sedição ou resiatencla ás nosso systema constitucional; e, todavia p6·
autoridades e ás Leis; que o delicto de trai· de haveT temera.rtos que intentem e.xpelUr
glo ou rebelUão contra a fórma do Governo do Governo o Chefe do Poder Executivo. De
ou seu Chefe era objecto do artigo primeiro. certo este crime, ·provocado por Impresso, é
Até agora juntavam-se no mesmo lugar do de igual gravidade que o do impresso que se
Codigo todos estes delictos; por exemplo, na dirige a destruir a Constltuicão. Convém,
nossa Ordena!;ão a traição Eiitava junto com pois, faz&r~e sobre isso artigo especial, pois
outras .materias que propriamente o não na Lei de que se trata, unicamente se coneram, e com o mesmo crime de resistencla siderou o caso de injuria ao Imperador, e se
ãs autoridades ou pessoas encarregadas da declarou que as injurias que se imprimissem
exe-cução de algumas ordena régias, etc.; dire-cta ou indirectamente contra os Minls·
mas. entretanto, a Lei fez esta. distlnccão, e troa de Estado, não se entendessem dirigidas
a idéa que o nobre Senador suscita já está contra o Chefe do Poder Executivo.
0 SR. BoRGES: - Sr. Presidente. 0 DO·
no artigo primeiro desta. (·Leu).
0 SR. MABQUEZ DE lsHAli:BUPE: - Sr. bre Senador que fez a e-menda, e que acaba
Pre~idente. Eu penso que este é o lugar mais de fallar, parece-me que não attendeu a uma
proprio e necessario de se fazer esta decla· especte. Eu creio que aqueUe- crime está inração, porque eu jã diasc que quando se cluido já; pois. quando se diz "ataques di·
trata de enumerar Õs casos dessa natureza rigidos a destruir o Systema Monarchico·
devem ir todos inteiramente; e, em conse- Constitucional Representativo" não se comquencia disto, como se não hão de pOr em prehende que os escriptores -chamassem os
primeiro lugar? Acaba, porém, de dizer o povos á rebellião? Quem chama os povos á
nobre Se-nador que devem ser separadas es- rebellião contra a obediencia das autoridades
tas palavras. (Leu). Estas palavras que aqui constituidas destroe o Governo.· Logo, o hoestão no PB:ragrapho estão multo bem enun- mem que fez isso p6de deixar de ser admit·
ciadas, assim como, tambem, se devem de· tido na disposl!;ão daquelle artigo. O nobre
clarar aquelles que concit!I.Dl os povos para Senador, porém, fez uma distinccão muito
a rebelUão, porqu& para que se .ha de fazer m~taphYsica. Quem provoca a rebellfio con·
um paragrapho separado? E' inteiramente tra a pessoa Soberana, f?ODtra o Ministerlo,
desnecessario. Isto é uma redacção. Eu não contra os executores da Lei, destroe a f6rma
mandarei emenda, mas quero que se ponham do Governo ; portanto, p6de ser punido por
as cousas no lugar que oê proprio.
,·
aquelle artigo, não ha de ficar impune; por·
0 SR. VISCONDE DE CAYB'O': - Sr. Presf· que nllo se p6de dizer: "eu não fui contra
dente. Parece-me bem fundada a emenda ad- a Pessoa, fui contra o Systema", ou vice·
dltiva do nobre Marquez de Caravellas, bem ooraa. Deetrulda a pessoa, destruido estA o
como, ta.m·bem, a emenda explicativa do lJ. systema. Quanto 4 emenda do Sr. Carneiro
lustre Senador, Sr. CMneiro de Campoe. En- estou de conformidade com a primeira parte.
. tendo, porém, que primeiro deve Ir o artlg,, Isto basta. (Leu). Quanto 4 segunda, ê ex·
proposto pelo nobre Marquez, e, lmmediata· cusada esta decla.racllo.
mente depois, o que j4 passou no Senarlo.
Q SR. VERGUEJBo: - Sr. Presidente. Acho
Nlo convêm . alterar-se a nomenclatura usual que este paragrapho estâ multo bem redigi·
na Le-glslaçlo; cada sclencla e ramo legisla· do; e nllo sei se elle ficarA bem com as emen·
tivo tem a sua technologla; cumpre que esta das que se têm feito. Com a emenda .do Sr.
eeja bem entendida pelo povo. RebelliAo ãs Marquez de Inhambupe não fica. bom. E' bem
Leis é expresello entre n6s lnsollta. O caso ve-rdade que os ataques contra a Pessoa são
de .rebelllllo est.4 providenciado no ultimo pa- bem dlstinctos dos que são feitos contra o
ragrapho das Garantias da Constftulçllo. Nr; Systema: e, portanto. s.erA bom que se es·
Jentldo mais commum, rebeJtllo se entende tabelecam penas para os que foram contra a
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Pessoa do Im·perante. Queira V. ·Ex. mandar
l&r as emendas. (·Leram-se). ·E' Isso o que 1
me parece que se nlo devia declarar, vlstafl I
aa dltferentes lntelllgenclas que se dão á. pa·
lavra. Eu não admltto que se estab&le~a uma
pena differente daquella que se estabelece
aos que resistem á.s autorldad&a, como quer
a emenda; e direi que se deve estabelecer
aos que provocam a rebelllão contra a Pessoa
do Imperante, porque são dellctos mui dis·
tlnctos conspirar contra as autoridades. Não
me regularei, porém, pela pena da emenda.
porque, a.dmlttldo este systema de penas e
dellctos centra a liberdade da Imprensa,
como havemos, agora, introduzir aqui uma
outra pena? Se tivessemos a pena de degre·
do para os dellctos da liberdade da impren·
sa, iria como essa, tambem; mas como no
paragrapho antecedente, tratando-se de deli·
ct~s contra o systema, etc., não se põz a
pena de degredo. parece contradicção admit·
til-a neste caso. Portanto, talvez seria bom
que esta proposi~ão fosse á Commissão para
fazer a redac~ão das emendas, e conciliai-as
com o paragrapho que trata dessa rebellião
contra as Leis: mas esta rebellião é só con·
tra a Pessoa; e sedi~ão. é provocar a resis·
tencia á execução das Leis que são cou·
sas muito diversas, pois a resisten·
ela ãs autoridades não se p6de chamar
rebelllão. Este artigo (leu) é todo uma con·
fusão; esta redacção está. muito mal feita;
portanto, vá â Commissão pa.ra redigir as
eme-ndas juntamente com o artigo.
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Dando a hora, ficou adiada a dis·
cu asilo.
O Sr. 1° Secretario deu conta de
um officio -do Ministro dos Negocios
IDstrangeiros, participando que tendo
chegado a este porto uma galera di·
namarqueza. com emigrados portuguezes que vêm buscar asylo neste
Imperio, o :Governo não duvidou
dar-lhes Ucen~a para desembarcarem
por advertir que não são comprehcn·
didos no artigo 15 paragrapho 12 da
Constituição.
Ficou o Senado Inteirado, e rem&t·
teu-se â Com missão · de Constitui~ão. ·
O Sr. Presidente designou para
Ordem do Dia:
l.o Ultima discussão do Parecer da
Commfssão da Rledacção do Diario
sobre tachygraphos e Redactor do
mesmo Diario.
2.o Conttnua~ão do Projecto de Lei
adiado.
3." Projecto de Lei declarando os
alvarãs de 16 de Junho de 1809 e d3
2 d~ Outubro de 1811. relativos aos
legados do usofructo.
4.o Resolução autorisando o Hospital da Caridade na Cidade de Por·
to-Alegre para adquirir e possuir
bens de raiz até o valor de oitenta
contos de réis.
Levantou-se a s&asão depois das
duas horas da tarde.

O Sn. CAB:SEIBO DE CA:IlPOS: - Sr. Pre·
sldente. Como toda a materia destes para·
lO• .SESSÃO, Elf 13 DE MAIO DE 1829
graphos não está. systematica, requeiro qU.3
a Commlssão seja autorisada para collocar Discussrio oo Pa.rccer da Oommissão de R-e·
os paragraphos como fOr mais conveniente.
dacçfi(). - Oon,tinua9(i.o da. 2• discussdo

0 SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Eu
requeiro, Sr. Presidente, que se não · trate
dieta, e fique adiado. Que p6de Ir á Com·
missão é verdade. mas · Ir á Commlssão,
quanto a mim, é para levar mais tempo, por·
que, depois de redigir o artigo como enten·
der, apresenta-se aqui, entra em discussãO, e
ahi temos_ ·novas emendas, maior confusão, e
mala tempo a gastar. Portanto, acho mais
almplea passar pela dlscussAo da Camara, •,
depois redigir-se conforme o que se vencer.

do paraf11lafJ'k-o 2° do artigo 2" do Proje·
cto de Lei. que negula a li'bcràade ele int·
pren.sa
PRESTDE:SCIA DO SR. DISPO CAPEr.r..,'\o.lrón

A's 10 horas, achando·SE< presentes
27 Srs.. Senadores, declarou o Sr.
Presidente aberta a sessão; e, lldn a
Acta da anterior. foi approvada.
Entrou-se ria primeira parte da
Ordem do Dia, que ern a ultima dls·
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cussll.o do Purec&r da Commissão de
Redacção do Diario, apresentado na
seBBão antecedente. sobre tachygra·
phos e o Redactor do Dlario da Ca·
mara; e, pedindo a palavra, disse

· se quer qu& uma Commissão dê algum Pa·
recer ê lndispensavel remetter-ae·lhe a base
para· que a tenha presente, & ê por Isso que
o plano da Commlssio -assenta sobre as ln·
torma!;ões que teve; porque para entrar em
maiores indagações ·tora preciso ter em vista
as condições com que se admlttlo o Redactor.
Demais, estando elle sujeito á fi&calisacll.o do
seu trabalaho, parece que podia receber o seu
ordenado; se foi, porém, omisso.·~ o que a
Commissão não podia~ saber, porqlle não lhe
toram presentes os neceasarios 4ados. Segundo o contracto, creio que o qu~ elle rece·
beu não faz grande dltferenca. E para que
nos occuparmos nós de cousas tão l)equen:w!
No seu ajuste não Se declara que se possa
descontar o seu ordenado se .cumprir mal a
sua obrigação. Portanto, o Parecer da Commissão deve passar como estâ, tlca~do o 11·
lustre Se·nador na intelllgencia de · que a
Commissão não teve pres&nte o seq requerimento, e por Isso não podia tomar outra
deliberação.
O Sr. Marquez de Inhambupe pronunciou um discurso que não foi colhido. mas percebeu-se que a sua
opinião era favorav&l ao Parecer.

O SR. BAnnoso: - Sr. Presidente. O Pa·
recer dn Commissão sobre que vamos discutir
envolve um requerimento que eu fiz ao Se·
nado, e que parec& não foi attendido. O que
eu queria era que se declarasse se havia al·
. gum embaraço a respeito do Redactor. DI·
zem que não ha, e a Commlssão não se tez
cargo disso. Fazen·do essa mocão, tive em
vistas llvra.r·me da responsabllldade, porque
um dos membros da mesma Commlsslo disse
no Parecer que deu que elle era responsavel
por haver recebido indevidamente. Parece
que nssim é, porque, se elle não tinha essa
quantia senão como salarlo ou pag~mento do
seu trabalho, segue-se que, não tendo . feito
esse trabalho, não ttn·ha direito a tal v&nci·
menta. Ora, a sessão fechou-se; elle conti·
nuou incumbido da redacção; •dep'ois, por
motivos quaesquer, falhou em melo do traba·
lho, e consta-me que não deixou de receber
o salario. Eis o .que eu quero que se declare:,
e que haja uma decisão a tal respeito. Que
o Redactor te·nha r&cebido até Dezembro para
0 SR. BARROSo: - Sr. Presiden~e. Nlo
se pagar do anno pa.ssa.do, multo bem; mas tenho presente a determinação do Senado :
como pód~ acontecer, e estou persuadido que porém, segundo a minha lembrança, creio
os 400$000 não podem dar pagamento do que que se mandou dar ao Redactor 1:200$, com
vier fazer este trabalho, pergunto, donde sa· obrigação dE< servir nas sessões ordinarias e
hiri o resto? No intervallo da sessão não extraordinarias, fixando-se os quatro mezea
havia quem désse providencias a este res· como época para o seu pagamento. Portanto,
peito; agora é que se devem dar, para que:. foi como medida particular a rece'j)er e88a
o Thesouro pague; assim como se algum of· 1uantia em prestações de 100$ por mez, porrtcial da Secretaria tivesse entrado de novo que &lle não é empregado do Senado. Por
lo lntervallo da sessão ou tlvess& augmento esta medida elle foi recebendo as prestações,
de ordenado, só agora em principio da ses· e, chegando a Dezembro, não quiz mais receber;
l'ão é que se devia fazer a declaração de que &lle por si mesmo _tomou esse arbltrlo; ental offlcial vence tanto, por Isso requ&iro tão, nlo havia quem dirigisse esse negocio;
que o Senado tome em consideracão o meu mas agora que se lnstallou o Senado é oc·
requerimento. Eu tenho cumprido o meu de· casião de se examinar qualquer ·alteração que
ver como Senador e como Secretario, dando possa ter .havido; porque, se é precisa uma
o meu Parecer. Nlo quero ficar com a res· participação para se fazer a .conta, e pagar-se
a um official de Secretaria quando ou entra
ponsa bllfdade.
0 SR. VEROUEIRO: - A Commisslio, .Sr. de novo, eu passa a ter maior ordenado. tam·
Presidente, não tomou em consideração o :re- bem é preciso dizer-se ao Thesouro que o
querimento do -lllustre Senador porque não Redactor se despedio em tal tempo. para
lhe foi presente, c por isso não tinha uma não se lhe dar mais do que aqulllo que veon• bue sobre que dêsse o seu Parecer. Quando ceu. Julgo, portanto, do meu dever pedir no
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Senado uma decisão que .me desembarace nas
contas que devo dar.
O Sn. VEliGUEino: - Sr. Presidente. Creio
que o Senado está bem inteirado neste negocio, e por isso peço a V. Ex. que proponha
ae dá por findas as ~ontas com o Roo:l·
ctor.
O Sr. Presidente propôz ao .Senado:
Se approvava o Parecer da Commissão. Venceu-se que sim.
Se approvava que se dessem por
findas as contas com o R&dactor despedido. Empataram-se os votos, e
por isso ficou adiada a materla.
Entrou a 2• parte da Ordem do
Dia. continuando a 2• discussão do
paragrapho 2• do artigo 2• do Projecto de Lei que regula a liberdade
de- exprimir os pensamentos por escripto ou por palavras, que se adiara
da sessão precedente. com duas
emendas.

o- SR. PRESIDENTE: -
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0 SH. BORGES: - Sr. Presidente. Não me
convencem as razões expandidas pelo nobre
Se.nador para sustentar a sua emenda; e
nos mesmos prlnciplos em que S. Ex. se
funda para dizer que o réo de um tal delicto
deve ser banido da nossa Sociedade fundo-me
eu para. dizer o contrario. O ·homem qu& não
quer ser da nossa communhão social, e que
publica um escripto dizendo "este systema.
não me agrada", ou porque delle absolutamente; não gosta, ou por circumstancias em
que se acha a Nação, esse, sim, tenha a pena
de degredo, porque reprova o Systema que
todos temos abraçado; mas aquelle que esteve concitando os povos á rebelllão é, de
certo, muito mais criminoso, porque não sõ
reprova o nosso Systema, como, tambem,
que:- fazer-nos mal, commettendo um crimeo
qU<' affecta a Sociedade. E diremos simplesmente a um homem tal. que se vâ embora?
No caso de s€-r estrangeiro, longe de ser isso
uma of!ensa, era um favor. Supponhamos
que elle veio da França ou da Italia. que
espalha aqui um escripto deSISa natureza;
qual seria o seu castigo mandando-o para a
sua terra, e com passagem paga? E não pódoõo
acontecer que a certeza disto o anime a tal
publicação para poupar despeza de retorno?
~u não approvo uma tal medida, e antes
admittirla a pf'na que o nobre Senador impõe no artigo 1°, porque, aliás, fica a Le!
mui favoravel neste do que naquelle artigo.
Mando a seguinte sub-emenda:

O Sr. Vergueiro requereu que este paragrapho, e as suas emen. das fossem á Commissão; e, porque hontem
não' houve tempo, deve ser hoje a primeira
questão a de-cidir-se, se p.evem ou não ir á
Commissão, como foi requerido.
0 SR. BORGES: - Sr. Presidente. Não
vejo que seja necessario ir isto â Commissão.
A Clllmara está. bem inteirada das opiniões
que se &mittiram, e. por consequencia, não
ba razão para se demorar mais uma tão discutida materta. Só direi contra a primeira
SCll·E:\fEXDA
emenda que esta Lei já impôz no primeiro
artigo a pena de prisão, e por isso deve-mos
"A ·pena deve- ser a mesma que passou
conciliar esta especte com a pena daquelle no paragrapho 1° do artigo 2n. - Borges."
artigo. Estou pela primeira parte da emen·
Foi apoiada.
da do Sr. Carneiro de Campos, porque a
julgo muito conforme ao systema da Lei.
O SR. CARNEmo DE CAlrPos: - ·Eu vejo,
O Sr. Presidente pOz á votação o Sr. Presidente, que esta palavra "rebellião"
requerimento do Sr. Verguei~o. Foi .está aqui tomada em um sentido improprio.
Na opinião dos jurisconsultos é usada como
rejeitado.
um
sYnonimo de traição. Classificam em priContinuando a discussão do para·
grapho 2•, com as emendas, levan- meiro lugar aquella rebellião que ataca a
tou-se
Sr. Ma.rquez de Inhambupe, fõrma do Governo; e em segundo aquella
proferindo um discurso que não foi que é contra a pessoa do Chefe da Nação e
bem colhido, mas percebeu-se. em contra os seus direitos ao Throno; em amsumma, que sustentou a sua emen- bos estes casos ha perigo maxlmo do Esta·
da, e mostrou a convcniencla da do. como é a guerra civil, a anarchia. <'te.
Portanto, é justo que nos occupemos desta
pena de degredo.
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no artigo primeiro: e, por não eatar ·bem
C!'I."J)liclto, assento qu& a devemos aclarar.
para .que não haja duvidas.
Eu requer! que tosse IA Commiul.o para
redigh·-se melhor; não foi, e estamos tratan·
do da rebellião: assento, pois, que, em tal
ca1o, d&l"emoa fazer um artigo separado, _e
eu o exprimiria deste modo: "Provocacao
para chamar a rebelllão contra a pessoa do
lmperador e seus direitos ao Throno Imperlal: a primeira eapecie JA lA estA, qu& é
"contra a f6rma do Governo"; esta outra
merece, . tambem, um artigo, seguramente.
Pelo que pert&nce A pena, não concordo
com o nobre Senador em que seja a de exterminlo. Já. se deu como· razio que esta
. pena é susceptive-1 de grãos: as fnstiga,cões
que se fizerem contra a Pessoa do ·Impera·
dor podem ter mais ou menos grãos de gra·
vidade. Esta pena, portanto, vem a ser con·
tra os principias naturaes, porque tanto pa·
deet> 0 que diz multo, como o que .diz pouco,
além do .que disse multo ·bem um nobre. Senadar que os estrangeiros soffrem multo
menos ou quasi nada por esta pena de extermlnio. Finalmente,· em favor das penas
que temos escolhido ~ncontramos muitos
exemplos: os Francezes quando tratam desta
materia impõem penas de prisão e multas;
as Leis qu~ temos tido tratou da mesma
sorte das 1)risões e multas: concordo, .por
consequencla, que entre esta materla, expU·
cltamente, assim:- Instlgacõea ou provoca·
ções para a rebelllão contra a ;Pessoa do Im·
perador e seus direitos ao Throno. Concordo
em que a pena seja a mesma que a do deli·
cto antecedente contra a fórma do Governo
e s;yt~tema actual. Alguns phllosophos ·criml·
nallstas têm querido fazer dlfferença entre
a. gravidade destes dous crimes; acho. po·
1'6m, que esta dlfferença ê um ·POUco meta·
physlca, por.que o perigo ê o mesmo. tanto
da guerra clvll, como da anarchia, segundo Jã
se diaae. Mando 4 Mesa· a seguinte
EMENDA

"Provocações dirigidas a:· excitar a re·
belllã:~ contra· a Pessoa do Imperador e seus.
direitos ao Throno. Os reaponRavela lncor-

de Oamp 01 •

Foi apoiada.
o Sa. VEBGUEIJIO: -- Sr. Presidente. Eu
me conformo exactamente com a emenda do
sr. Marquez de Inhnmbup&, redigida non·
mente pelo Sr. Carneiro de Campos. Convenho que a pena. seja a meama do artigo prt·
melro, e seria uma disparidade impOr ao deUcto do artigo sr,rundo pena dlfterente, seodo elle da mesma natureza. Como :Já.. se ven·
ccu __ pena de prisão áquelle que escrever
'contra 0 systema-- deve ·impôr·se a mesma
pena a quem escrever contra a Pessoa do Im·
perador. Porem, passando este artigo addf·
tivo estã visto que fica transtornada a dete~inacão deste paragrapho, porqu& envolve-se opinião contra as Leis e autoridades
constituldas. Ora, Isto nlo é verdadeiramente
rebelllão; porque esta ataca de todo: & uma
vez que subsista o systema e o Chefe da Na·
ção,_. todos os damnos podem ser reparadot
sem maior inconveniente.s; portanto, a reda·
ccão deste paragrapho deve ser reformada.
Vejo que aqui Se diz (leu); esta linguagem
é impropria do legislador. Que. .quer dizer
"injustica verdadeira ou f~ngida", etc.? Es·
tão aqui empregados muitos synonimos que
podem fazer mal ã ex-ecução da Lei; é lndispensavel, pois, uma emenda. Demais, a resistencla nunca póde ser tlo grande que com·
prehenda os direitos indivlduaes. A Lei garante a seguranca do Cidadão, & diz que a6
se poderá. entrar de dia na sua casa com
ordem do Ministro competente: e que de
noite de t6rma nenhuma, salvo nos casos
qu.e ~ mEo.Bma Lei (a Constltulclo) marca~
Pergunto eu: se fOr um belegtilm á minha
casa, de ·no~~a ou de dia, sem ordem, posso
ou nlo resistir-lhe? De certo, posso; entretanto, no embrulho em que estA este para·
grapho, póde suppOr-se que não. Portanto.
foi para .que houvesse um~ redacção que eu
requeri que fosse Isto A Commlsslio.
Ju.Jgaodo·se, afinai. · diBCuttda. a
materla, o Sr. Presidente. a propOz l
votação, pela maneira seguinte:
1.0 Se -tnssava tt materla da prl. metra parte dn. emenda do Sr. Marquez de In·hambupe, apreat-ntada na
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sessão anterior, redigida, por~m. na
bens ·de raiz até o valor d& 80 con·
tos de Nis.
t6rma da do Sr. Carneiro de Cam·
pos, c assim concebida: ,;Provocacões
·Levantou-se a sessão á meia hora
depois do meio dia.
dirigidas a excitar a rebellião con- ,
tra a iPessoa do Imp&railor, e aeua
direitos ao Throno". Venceu-se que
slm.
11• SESSÃO, EM 14 DE MAIO DE 1829
2.0 Se desta
um paragrapho
que sim.
3.0 Se as penas deste novo paragra.pho devem ser as mesmas do paragrapho primeiro. Venceu-se que I
sim.
I
4. 0 Se passava o paragrapho se·
gundo, salvas as emendas. Ven(:eu-s&
PB!BIDENCIA DO SR. BISPO CAPELLÃO.M:ÓB
que sim.
0
5. Se a primeira parte deste paA's 10 horas, estando presentes 33
ragrapho segundo seria redigida se-I
Srs. Senadores, declarou o Sr. Pre·
gundo a primeira parte da &menda ,
sidente
aberta a sessão; e, lida. a
do Sr. Carneiro de campos, que diz:
Acta da anterior, foi approvada.
"Provocações dirigidas para se des·
Annunciando-se a ch&gada do Sr.
obedecer As J.-eis e autoridades con·j
Senador Manoel Ignacio da Cunha e
stituldas. Venceu-se que sim.
I
0
Menezes,
cujo diploma já estava le·
6. Se se approvava a suppres- 1
galis~~tdo,
o Sr. Presidente nomeou
são da segunda parte do paragrapho '!
·para
n
~putação
do seu rec&bimento
que começa "ou para a resistencia ".
os Srs. Conde de Lages, Manoel Caeetc., até o fim. Venceu-se que sim.
tano
de Almeida e Albuquerque e
O Sr. Vergueiro requereu, então, I
'
I
·Marcos Antonio ·Monteiro de Barros.
que se approvasse a pr i me1ra parte \
Foi Introduzido na sala o dito Sr.
da Acta relativa ao Parecer da Com· .
Senador, e, depois de prestar o ju·
missão da Redacção do mario para
ramento do estylo, tomou assento.
andamento do mesmo Pare.cer. e,
observando-se que JA não havia na
O SR. PRESIDE:s"TE: - A primeira parte
sala numero sufficiente de Srs. Se·
nadares para se continuar a dis· da Ordem do Dfa ê a votação que ficou em·
eussll.o, o Sr. Presidente deu ·Por le· patada a respeito de se darem por tomadas
vantada a sesslo, designando '})ara as contas com o Redactor que se despedia.
O Sn. MARQUEZ DE INHAlmUPE: - Sr.
Ordem do •Dia:
t.n Decisão da questão empatada Presidente. Já na outra sessão opinei que
sobre darem-se ou nllo por conclui· se dessem por tomadas as contas, visto que
das as contas com 0 despedido Re· se nlo estabelecera tempo certo no qual o
dactor do Dlarlo.
Redactor désse os DIM"ios; e, porque 8 e lhe
n!lo marcou o tem.po em que devia dar toz.o Continua<:Ao do Projecto adiado. dos, venceu o seu ordenado de 100$ ·men·
3.., !Projecto de Lei declarando os sa.es. Ora, elle apresentou manos atê o fim
· alvarú de 17 de Junho de 1809, e de de Dezembro; parece, portanto, ter cumprido
2 de Outubro de 1811, relativos aos , com n. sua obrlgaçll.o, nem eu sei que 0 em·
legados de usofructo.
pregado publf<'o que vai recebendo as suas
4.o A Resoluc;ll.o autorlsando o Hos· mesadas atê 0 fim do anno, seJa obrigado a
pltal da Caridade na cidade de Por· repOl-as s6 porque nlo eonelulo o traba·lho
to-Alegre para adquirir e possuir de que fOra encarregado, sem se lhe marear
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praso. Se uma tal condição entrasse no
O Sr. Marquez de Inhambupe fs
aJuste com o Redacto~. deveria repOr o qu&
um breve discurso que nlo foi bem
recebeu, aliAs nlo deve. Nilo acho razio, poia,
colhido, mostrando quanto era conde o obrigar a restituir, porque não ha melo
veniente declarar neste paragrapho·
de responsabilidade; e dêem-se as suas con·
os crimes d& heresia e apostasia,
porque se suppõe que sAo crimes eatu por tomadas.
O BR. BoRGEs: - Lembro-me de um meio
pftaes contra a ReUgllo, e que ainda
para concUiar as oplnl~es diver~entes nesta
que a Constituição diga que nlnguem
p6de ser perseguido por motivo d&
questlo. ·Procurei .hontem esse homem ·para
delle colh&r os dados com que pudesse hoje
Rellgtão, todavia deve entender-se
que ê, uma vez que respeite a do Esinformar o Senado· sobre este assumpto, e
nada consegui. Julgo que seria acertado o
tado, & não offenda a moral publica.
Mandou A Mesa a seguinte
encaregar-se a actual commissl.o do Düwto
de examinar isto para nos esclarecer depois.
O. illustres Senadores .que pretendem que ~
E:MEXD.\
Redactor reponha parooe ter&m razio; os
que julgam que nlo deve repOr tambem fun·
",Ao paragrapho go addfclone-ae - heredamentam a sua opf.nilo; logo, para nos ti·
sia, apostasia, e, depois - blasphemia. rarmos da duvida em que nos p~e este enMarque: de In1&ambupe."
contro de razões, devemos esperar que a
Foi apoiada.
Commissão nos Informe depois do seu exame.
0 SR. ALMEIDA E Â.LDUQUERQUE: -~r.
0 ·SR. VISCONDE DE CAYR'O': -Sr. PresiPresidente. Eu ~A fui de opinião que seS era dente. Ainda que o coração se inclina a apresponsavel quem p&gOJl indevidamente a provar a &menda do nobre ·Senador, Marquea.
esse homem; nem sei como possamos agora de Inhambupe; para se incluir tambem nest;,
obrigai-o a restituir o di·nheiro que recebeu. artigo os impressos que provocam ou incul·
Será preciso, talvez, officiar ao Governo cam heresia e apostasia, comtudo não m~ .
para que lhe ponha um lfbello; elle ha de animo a apoiar esta opinião, A vista da Con·
ae defender; e aqui temos uma demanda ren· stitulcão no titulo 4°, capitulo 6°, Das Elet•
hlda. Isto nlo p6de ter lugar.
c~s. onde se lê que: "'Nilo podem ser eleitos.
Deputados os estrangeiros, e os que nlo
nlo profeasuem a Religllo do Estado. •
Destes paragrapbos se Infere qu~ a Con·
atltuiclo nlo obriga oa cidadl.os que nlo sloDeputa4oa a professarem a Rellgilo Cathollca: Ainda que con Clonfto que a lmmensa
maioria dos Brazllelros ê e seri sempre eathollca, e. nlo cahlrA em heresia e apostaela, comtudo, t1 poeslvel que alguns doa Jurados nlo professem a Religião do Estado,
e, portanto, nlo podem por Lei ser obriga··
dos a julgar 1obre heresia e &postula.
O SR. S.A.TUBMKo: - Julgo excusado faler estas dlstlncc&ee de bere~l& e apoatula,.
etc.. porque debaixo deste titulo "Bluphamla" eomprehende-ee tudo .que 11e p6de fale r
contra a ReJ.lgllo; entretanto, para· maior
claren, eu farei uma emenda, dizendo que
. '
"Blupbemt'as cOIIltra Deus. - Os ~spon· os ataque~ Clontra o Dogma terlo .penu mal•
unts Incorrem nae penas do paragrapho an· graves, e 011 que forem contra a Moral Publica. terlo penas menores. Parece-me qu~J
teeeclente."
Julgando-se discutida. . a materia,
propOz o Sr. Presidente se o SE.Gado
approvava que se dessem por cOD·
cluldas as contas com o Redactor
despedido. Venceu-se .que alm. .
Passou-se A 2• part& da Ordem do
Dia., e, continuando a 2• dlscu1111lo do
Projecto de Lei que regula a Jl.ber·
d&de de e~prlmlr os p~nsamentos .por
e11erlptoa ou pa.lavru, teve lugar o
membro -re~ativo u penas do paralf&pho 2•; e, julgando-se a materla
'-'lacutfda, o Sr. Presidente propG1 A
- \'otaclo, e foi approvada tal como Be
aehava.
Passou-s 4 dlscus11lo do pal'&gra·
pho a•:
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.,por este modo se diz tuQo quanto se pód& df.· . só u doutrina opposta ao Dogma. Dogma 6
.ser aqui.
i tudo aquUlo que a Igreja. como tal o tem de·
clarado, Ora, além dos Dogmas, ·ha muitas
cousas que Se chamam verdades theologlcas;
"Ao paragrapho 3.0 Substitua-se - ata· o que !.allar contra estas verdades póde ser
.ques dirigidos a destruir ou desacreditar a tido po1· herege; logo, aqul estamos decla·
rando herege, e punindo o homem que ma·
Religião Cathollca. - Salva a redacção. nitestou os .seus sentimentos. E quantos es·
Saturntno."
crlptorea nlo terão dlto heresias sem, mesFoi apoiada.
mo, saberem que as dizem? Mas se eu disser
0 SK. MABQUEZ DE CABAVELLAS: - Sr. a qualquer que deixe a Religião CathoUca e
.P.residente. Nós tratamos nesta Lei d& ma· siga outra, é caso mui difterente, porque, en·
teria de grande consideração. Jurámos que tão, não sou como o que simplesmente talla.
.fanamos respeitar a Religião Catholica, que da Religião, e sim como quem a quer des·
. -ê a RleUgião do Estado. Todavia, ê preciso truir; portanto, a pena deve ser como se pOz
attender aos principlos da Constttulçio, por· na primeira emenda. Isto, porém, não p&r·
·..que a tolerancia por ella garantida, quando tence a este para.grapho, e sim ao seguinte,
,diz que nl·nguem será perseguido por motivo que trata dos ataques dirigidos a destruir
.de Re-ligião, não ê sõ dada aos estrangeiJ"os, .1. Religião Catholica Romana, e das injurias,
·:mas, ta.mbem, aos cida.dios ·brazilelToa. E etc. Aqui s6 se trata das penas de blasphe-eomo se quer agora legislar sobre heresias mia, e não da de heresia, · porque isso para
.e apostasias? Devemos ou não observar o Deus é nada, e para ·nós é de grande canse.
·artigo constitucional? Creio que sim, porque quencia, visto que todo homem deve tri·bu·
:a liberdade dos Cultos taz um artigo que tar ·r&Speito e acatamento á.quelle que lhe deu
pertence aos direitos do cidadão brazllelro, a existencia, que o enche de beneticios, e que
·& por isso elle DA.o p6de ser punido por moti- é superior a tudo. Convirei, pois, que a ma·
vos de Religião. Ena não é mais do que uma teria da emenda passe para o paragrapho serelação entre o homem e o Ente Supremo. guinte, por ser .lugar proprio; e limitemos
·Todo homem lhe deve prestar um culto ex· a discussão â verdadeira materia deste pa..te11no, e este culto ê conforme elle entender. ragrapho•
O Sn. MARQUEZ DE !NH.unmPE: - Sr.
Logo, a Lei civil só deve dizer que respeite
G culto ezterno que o total da Nacão tem Presidente. Se um homem que blasphema e
Tecebido; e, entretanto, que se não injurie ataca com palavras injuriosas a Bellgião do
aos outros cultos, porque ninguem deve in- Estado não deve ser punido por estes delfetos, que em todas as Leis escriptas aão conJuriar a um estrangeiro.
.
,Dine, porém, um illustre Senador que o siderados como os mais revoltantes e mal•
homem que escrever cousas contra a Religião perniciosos 4 Sociedade, então risquemos es-Cathollca commette heresia, e deve ter uma tes artigos, e não tratemos mais disto. Pofl
pena. Por conaequencla, se eu disser que· nlo ê manltesta contradlccão dizer-se que
Jesus Christo foi um grande legislador, foi ninguem p6de ser perseguido porque destroe
um homem extraordlnarfo, e nlo confessar a a Religião do seu Palz? Nos seculoa pUI&dOI
'lUa divindade, commetterel, acaso, uma he- nlo houve Quest&l dessa monta, quando
"M'bt gra.tta., appareceram ·Luthero e- Cal•
Tella por filo! BeiJ'el perseguido?
Quanto a apostasla ~ preci1o que se ex- ~lno que, com as suas heresias. re-voltaram
ltlfque o que quer dizer. Se aquelle que ea- os Estados, e com os seus escrlptos contacreve pretende persuadir o leitor de que a mi-naram a sociedade? Não foram iaes escri·
llellgillo do Pais ê uma patranha. ~ um em· ptos e taes homens condemnndos e punldoa
'buste do Clero, como dfsem os eeplritos for- como hereslarchas e perturbadorea da ReU·
·tes, commette, certamente, um ataque contra gllo do seu Palz? ll'oram, sim ; e todos o sa·
a ReJI.glllo. Del:lando-ee, porêm, aqui, latltu· bem. DIZ"lle QUe le nlo deve punir o homem
'ode para se pu.nlr a heresia, fica o campo que declara os aeua aentlmentos, e QUê nem
ab9rto para muftu peraeguic3es. Heresia ~ Isso ~ destruir a Rellgilo. Pois aquelle que
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blasphemar e disser que ntnguem creia na 1 Constttulgll.o, e ao syatema adoptado n•ta.
REoligilo Catholtca, aquelle que 1lbe dll.rlglr Lel.
ataques não ha de aer punido? Os ataquea e
Não sel porque. Be acarretam para aqui
Injurias dlrlgldoa a offencler a Reltgllo ou A-Postasias. Esta palav·rn. eslste de tacto, mas
seja directa ou tndireetamente nlo a des· eu nll.o set que couaa seja apostaata. Diue
troem? Julgo que ·ninguem dirá que nlo.
um illustre Senador .que a palavra heresia
•Disse um nobre senador que não sabe 0 é conhecida de todo mundo; eu digo que ella
que é heresia, E é possivel isso? Nll.o é pre· não é bem conhecida, nem conv6m deixar·
ciso ser th_eologo para saber que herege é fB11o ao juizo dos Jurados. Slo os Bispos que
aquelle que estabelece prfncipios contrarias devem punir a heresia, elles têm a obrigaçlo
aos Dogmas, e, portanto, sustenta principias de manter a R&ligllo Chrlatã; as penas es·
contra 0 Systema da Religião que ellt<, por · tabelecldas nesta Lei nlo destroem as que
este meio, destroe. Disse mais que nlo sabe estão estabelecidas pela Igreja contra os que
\l que é apostasia; e eu respondo que é apos· flzer&Dl essas desordens; nada temos
com.
tata o que se aparta da Religião que profes· laso, e ·s6 nos Importa legislar agora em reaava, faltando li. fê do juramento 0 mais sa· lac4o á Sociedade, á segurança e liberdade
grado, o que ê de uma conseque~cia de per· do cidadão. E com que fundamento havemos
verstdade de costumes, e de immoralldade, e, n6s_ de embrulhar nesta Lei, e neste para·
portanto, um tal homem nll.o p6de ter cara- grapho, . heresias e apoatasias, quando s6 se
eter, nem ser utll á Sociedade a que se ,lfga. trata, ·segundo entendo, daquelles prlnciplos
E será conveniente deixar uma porta aberta que silo Inteiramente esse.nciaes? Na Ingla··
A inímoralldade .publica?. Não creia 0 homem, terra, por exemplo, quando algum eacrlptor
multo embora, mas guarde externamente o ataca a exlstencla de Deus, a pena 6 de um
devido respeito â ReUgiA.o mantida pelo Es· anno de prisão, e mfl Ilbras esterlinas de
tado. Que um homem possa escrever e esta· multa. Portanto, eu sou de opi·nil.o que e88esbelecer heresias ê uma inconsequencia que paragraphos terceiro e quarto se tratem
não posso entender. Pois ha de atacar a Re· conjuntamente, e que se admitta a emenda.
llgillo, e nllo ha de ser punido, quando este do Sr. Saturnfno.
ataque ê ao principio 0 mala fundamental da
O Sr. · .Marquez de Marlcá proferlo
nossa. Socleda.de? Isto ê que va.i contra o ar·
um discurso que nio fol colhido, e
tigo da Constltuiclo, porque ella ·bem clara
mandou á Mesa a seguinte
e positivamente diz que a Religião Catholica
EKENDA.
ê a Rellgll.o do Estado. ·Portanto, sou de opi. nUlo que neste para.grapho se especifiquem
"·Proponho que precedam âs palavras do·
taes dellctos.
paragrapho 3" - blasphemlas contra De.us 0 SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: -.Sr.
as segul·ntes: "doutrinas Inculcando o athell·
Presidente. Sou da opfnlllo do Sr. Marquez
mo, a. mortalida.de da alma, e ... " - Salva a.
de Caravellaa. O homem é um animal multo
redacção. - Marque~e de Maricá."
pequeno para ter a vangloria de ser o vin·
Foi apoiada.
ga.dor da. Divindade. Não vejo, mesmo, nestea
O SR. VERGUEIBO: - Sr. Presidente. De··
paragraphos, segundo os princlplos leglslatl·
. v01, cousa alguma que se possa admittlr, pois do que se tem dito sobre €@ta materla
porque tudo ê confusão. O que diz o paragra· nada mais se pOde accrescentar: serei, pois,.
pho terceiro (leu), e este paragra.pho quarto breve.
Levanto-me unicamente pa~a dfzer ainda.
(leu): nlo sei que penas possam aw senlo
que
neste paragrapho 3" não se trata em reem relaclo aos Dogmas. Todavia, p6de ser
que me expllquem outra cousa, mas eu nllo lacão ao culto; lsao tem s6mente lugar nos
entendo que possa haver peii.aa senl.o contra paragraphOs seguintes, e onlo s6 da Rellgiio·
os Dogmas. ou o culto externo. Neste sentido Cathollca, .como tambem das outras. Por.
approvarla a emenda do Sr. Saturntno, por· tanto, nlo me pareee aqui lugar proprlo par.a
que a julgo mais conforme aos prlnclplos da se tratar nem de heresias, nem de apostaatat,.
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porque tõra, então, dar aos Jurados, como e sem Religião não ha seguranca no Estado.
bem disse um nobre Senador, as mesmas Só ella p6de reprimir o homem em suas mal·
tunc~:ões de um concilio. Eu estou 'Pela &men· da.des; e, uma vez qul< seja tratada com inda. do Sr. Marquez de Karicl\, mas parecia-me dltferenca, não haver!\ crime que o homem
que se lhe devia tirar a. palavra blasphemla, não commetta. E, não acl'ICditando na ReUe explicar melhor: aqui só se trata d6 sus· giio, não p6de ser utiJ ã Sociedade, Seja,
. tentar as bases da Religião e a Moral, que embora, indlffer&nte, mas guarde comsigo
Bl.o a existencia de Deus e a tmmortalidade mesmo a sua opinião; não profira blaspheda nlma; por isso julgo que o paragrapho mias, não escandalise a Sociedade, porque
se podia &xprimir simplesmente dizendo-se em não é respeitar a Religião do Estado o esvez de "blasphemlas contra Deus", "blasphe· crever obras em que s& expendem princi·plca
mias contra a existencia de Deus e a im· que tendem a destruir essa mesma Rellg!lo
mortalidade da alma n. Creio que assim fi· do Estado. Portanto, segundo o meu modo de
cará bem.
entender, não se- devem admittir taes prin·
O Sn. E\'AXGEUSTA: - Sr. Presidente. clplos.
Ouvi dizer a um 1llustre Senador que estai
O Sr. Marquez de Marie!\ pedlo
questões so.bre Religião só se devem tratar
que queria :fazer uma nova redacção;
em relação á Socftda.de, como se houvesse
e, sendo-lhe concedida, apresentou-a
alguma questão dE< Religião que não affecte·
assim concebida:
directamente a Sociedade. O ·homem que não
respeite a Religião, que, •por exemplo, negue
EUEND.A
a r,xistencia de Deus, da divindade de Jesus
Christo, esse homem ê .suspeito; em todas as
"SubstituaooSE. no paragrapho 3" as sesuas acções abul!ada Sociedade; jura sacrile·
guintes palavras - negar a existencia de
gamente, porque', como não crê nos pontos
Deus, a lm.mortalfdade da alma, e vida fu·
prlnclpaes da ReUgllo, não p6de ter força o
tura, e blasphemar contra Deus. - Marques
seu juram&nto, freio o mais Sêguro e forte de Maricá."
para conter os homens nos seus deveree.
Foi apoiada.
Uma vez que se metta á bulha a Religião da
O Sn. M.ARQUEZ DE CARA\'ELLAs: - .sr.
qual depende a Sociedade, pois que ê a sua
Presidente.
Não posso estar pelas emendas
arma mais ,poderosa, estará. tudo perdido.
Tem..se dito que as injurias feitas a Deus que se têm feito, nem, mesmo, pela ultima,
devem-se castigar em re-lação â ·Sociedade. E' que diz: "negar a existencla de Deus, blas·
falso este prlndpio, porque quando não se phemando". Parece que ella ·não se com.bina.
respeita a Deus tam'bem não ha segura.nca com o paragrapho. Um homem que compuzer
·para a Sociedade. Dlz·Be que pe-la Constitui· um livro, e nelle se veja., pelas doutrinas ex·
ção é lfvre qualquer culto, e que ninguem pendidas, que elle nlo ataca a exfsten.cia de
deve ser violentado sobre ~ligllo; mas per· Deus, que não tof esse o seu Intento, q.ue nlo
guntarel eu: Um hi))Dem que diz que .Tesus estabelece o athe-lsmo, ha de ser este ·homem
Christo nl.o é .Deus respeita, 'POrventura, a condemnado e perseguido por um motivo de
Relfgilo do seu Palz? Certamente que nAo Religlllo, cGntra. artigo expresso da Constl·
Então, se elle proferir taes Injurias nlo dev~ tuiçft.o1 Aquelle. porêm, que, de 'Proposito,
ser punido? Sr. Presidente. Eu nAo estou por quer derribar o Delsmo, mostrando que o
dlstlncclo .que podem lr minando pouco a Ente Supremo ê uma chlmera, que as cousas
pouco a BellglAo. Vejo que na nosaa crellça que vemos nlo procedem desse Ente que n6s
o merecimento do juramento ê de grande temos Imaginado, eie., esse eat'- em mul dlf·
monta; des-prezado o juramento a Sociedade ferEIIlte cuo. Quantotl ·homens, tpol'ém, n6s
soffrerâ um terrlvel prejulzo. Como p6de um nAo vemos que se nlo explicam bem, e que
. homem executar as Leis sobre que um jura· por luo nlo podem ser bem entendidos?
mento ~ uma n.rma. lndlspensavel, se elle nlo Quantos têm dito que o systema phllosopbleo
crê na forca. do jur.amento1 A RellglAo ·do de Condillac ê o do Materf.allsmo, s6 'POrque
Estado
ê em todo· euo.. a base da Sociedade, refere tOdas as fdêu A ilensaclo, ao pano
.
. '
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nlaa, zombartaa, metter a rldlculo, etc." B'
iato o que fa1 mal, ê lato o que· ·perverte, ,bem
como conversas e persuaa!Sea. Eu tenho visto
rapaze1 ainda preguiçosos ·para ler um livro
latino, e j4 tratando, e com escandalo, de
certoa pontos religiosos. As eonvt>raagões aão,
por isso, multo mais perigosas do que oa
mesmos escriptos, não quero dizer, ·entretanto, que elles nio façam mal, mas ê um
mal relativo, porque escriptores ha que dl·
zem heresias sem saberem o que dizem, e
sem saberem o que ê heresia. Ora, quando
se trata de castigar um herege, a 'J)ena eccle·Esta. Lei ê para prevenir o mal qu~
slastica ê a excommunhão neste ou naquelle
possa vir 4 Sociedade ,pelos abusos d·a Uber·
grão, e oa males que aqui devemos evitar
dade de Imprensa: e nenhum mal se segue
aio, s6, os que podem affectar a Sociedade
de um homem que qulz destruir a ldêa da
pelos abusos da liberdade de Imprensa. Nlo
existencta de Deus, porque ninguem farA
ha duvida qu·e a Religião ê a base da :Moral,
caso do que elle disser. E menos ainda p6de ·
e _que aem Moral nAo p6de haver Sociedade:
provir mal de Oobras metaphystcas e muito
por isso convém manter a Religião e castl·
abstractas que não estio ao alcance de uma·
gar aquelles que tentarem destrull·a: mas,
grande parte dos nossos ·leitores. Eu nunca
tambem, Importa castJigar os crimes que com·
li o B11stema aa Natu.re:ea, não por medo, pois
metter o hOmem quando abusa da liberdade
que tenho bem firmadas as mln·has ldéas rede Imprensa : e é disso que agora tratamos.
ligiosas: sou cathollco, bel .de viver e mor0 •SR. VISCONDE DE CAYR't: - Sr. Presl•
rer como tal. Se! o que se diz no 8Jidema
dente. Bem que reconheça ser eu incompe·
da Natureza por uma obra muito conhecida
tente para discutir artigo de tanto momento,
Intitulada Exame do MateriaJilmo, obra tão
comtudo; submetterei •ao Senado a minha
meta:physlca que ê preciso ler de principio
ao fim, e com multa attençlo, para se en· opinllo.
·Parece-me .neceasaria a emenda proposta
ten·derem as •uas continuadas abstraccões.
Estou persuadido de que nada 81proveltarA o p&lo nobre Marquez de Maricã ao artigo em
que eacrever con-tra a exlstencla de Deus, discussão; porquanto, supposto algu·ns escri·
porque ulo ha quem deixe de aoredltar nella. ptores considerem conter blasphemdas os es·
CmU criarran.t gJorq DeC, et opem mma.u.u.m orlptos em que se combate a existencla de
eJtU tmn.u.ncbt twma.men.tu.m, dlz o Psal· Deus, e a sua justiça . aos homens na vida
mista. Approvarla, pola, a emenda do Sr. futura, cqmtudo, pah; exclu.ir duvld&B le1D.
Marquez de Marlcá, mas sem a palavra "ne- tio grave ponto, ê Inconveniente preterir em
gar". Parece-me ampla demala, quando esta silencio nesta Lei os Impressos que contes·
Lei oê 16 para evitar 01 perl.goa que podem tam os Dogmas capltaes de toda a Reltgiilo,
provir dos tabu101 da liberdade de imprensa; isto ê, a existe-nela da divindade, e a lmmor·
e devemos combinai·& o mala que fôr ponl· talldade da alma, discriminado-os do caso da
vel com o artigo da Constitulclo. Elle se re- blupbemla, que tem directamente por objefere principalmente A Rellgllo revelada, por· cto o de trahlr a honra de Deus. Devem os
que dls: "Nlnguem será perseguido por mo- legisladores ter aempre em vista a Re~ra dO
tivos de ~Jlgllo, uma ves que respeite a Ap01tolo daa Gentes: - Acceden.tlbu..t ad stJo
do Eetado, e nlo offenda a Moral Ppbllca". J.tem IOJ)orlet crewe. et quot.l ~ e11, el

que outros, por multaa razões do seu autor,
-entram melhor na lntelllg&Dcla daquelle lfl·
tema, nlo lhe descobrem Materialismo? Gall,
· ene autor que qulz provar que as lncllna·
cões do homem não dependiam da Educação,
mas, alm, de diversos orgloa que descobria
no aensorio, vlo fechar-se a sua Escola em
Vienna d'Austria, e a·brir·se em Pa'l'lz com
credito e concurso Portanto, aendo tão di·
verso o modo de entender dos homens, nio
. admltto os princlplos da emenda, porqué
fOra d~r azo á persegulclo.
.

Isto deve entender-te da Rellgllo .revelada, lnqu.trentebu 1e remtJnemtor elt.
Presumo que a Camara do• Deputados.
pois que a re1pelto della ê que se p6de dar
um tal perigo. Elton, tambf!m, que o maior que decretou pena s6 contra a bl&Çbemla,
erlme que ha nl1so ê na Mrma como ae ex· omlttlo a expreua declaraolo de tio graves
prNaa o paralf!WPho eerulnte, feto ê: calum· nbu101 da liberdade de lmJWenaa, por estar

.
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persuaddda de que no Brazil ·nunca haveria ; ordem social ou nooessarla sêrle das causas
1
fatuos que escrevessem e Imprimissem taes e efteltos que tira a liberdade dos agentes:.
Impiedades. Os legisladores da Grecia n!o moraes: mas a Lei em discussão não tem
fizeram !Legislação para punirem o parreel· esse rigor; não condemna os Impressos por
dto por entenderem que tão atroz ertme era li theses amphibologicas, mas por directas dou··
moralmente im•possivel; mas a sabedoria dos tr!nas contra a exlstencla de Deus e !mmor1
leglsla.dores romanos determinou expressa talldade da alma.
Disse mais o mesmo Senador que a Con·
Lei sobre. tal crime, porque a experlencla ti·
nha feito ver que tambem elle, pela cor- stltulçlo prohlbla a perseguição por causa.
rupçAo dos costumes, se tinha perpetra.do. O da Religião; mas o citado artigo, evidentenosso seculo esta. multo corrupto por llvraB ment€; s6 teve .per objecto a tolerancia dos.
tmplos estrang&lros, tendentes a Inculcar ao Ritos dos cidadãos, e não os seus impressOSpovo ser erronea a crença ·na exlstenoia de lmptos. Seja, embora, por sua desgraça, atheu
algum Braztletro, e tenha para st que pereDeus, e na immortalldade da alma.
'Deus não .permltta que no Imperio do cerá como n. besta, mas não dev& ser-lhe perBrazfl se propague pela Imprensa tal mons- mittldo propagar pela imprensa tão blasphe·
truosldade que tanto contributo para a san· mas doutrinas no corpo• do povo, que reduz
guinaria revolução da França, O·nde o Athels·i o pobre e mlsera.vel a. viver sem consolação..
mo lmpunldo alçou a cabeça, até que por fim c morrer sem esperanca de remuneração de·
destrulo aos seus mesmos corypheus. A dis· sua virtude. ·
.
seminacão de tio perniciosas doutrinas foi
Outro Senador Insistia no que já. d~sse
uma das Pl'lnclpaes causas por que o ,povo em outra. sessão: que publlclstas modernot.
francez, que antes da rev~lucão era afa.ma.do sustentavam ser mera vaidade do homem,
por humanidade, se fez de caracter feroz. Os tão i.nffnitamente pequeno, arrogar-se 0 dlrevoluelonarlos, como os selvagens, julgavam reito de ser o vingador das offensaa a. DI··
ser igual destruir um hom&m ou quebrar vtnda.de, e que isso s6 pertencia ao Ente Su·
uma garrafa. O seu despot& mll!tar, Bona· premo. Não posso adoptar tal doutrl·na, que·
parte, dizia que po41a sacrificar na guerra é mero éco de uma falia do- tyranno Impera·
tri.nta mil homens por mez, e que nisso s6 dor Tfberio, no Senado Romano: Dem~.m indestrula o lucro da população,
juriae tUi1 cum. Todos os Governos regulaO• Dogmu da· ex:istencla de Deus e da res têm reconhecido a necessidade de reprl·
immortalldade da alma são as .bases da :Mo- mlr .doutrl·nas do Athelsmo e MaterlaUmit,
ral Publica que nl.o se deve considerar qual que subvertem as bases de toda a. Rellg1Aoa. de Volney e de outros inflels escrlptores pela experlencia de seu funesto l·ntluxo na
que têm seduzido a mocidade, não fazendo desordem dos Estados. Atê o Governo de·
a eterna e .lmmutavel dlstf.nccio entre a vir· Athenas exterminou Anaxagoraa porque na
tude e o vicio, reduzindo o bem ou mal & sua aula enllinava a eternidade da materla,.
calculo de lntereues, e a sensaç&s agrada· e punlo de morte a Socrates 86 .porque preveis ou desagradaveiB.
tendeu alterar a crenca do povo na plurall·
Disse um Senador que, pusando a emen· dade dos deusa~. Atê Rousseau diz que seda prnposta, serl~ quasl nenhuma a llberda· deve punir de morte o Atheu.
.sr. Presidente. E' de summa lmportan·
de de lmprenaa, e ver-t~e-hla a pratica dOI
ela.·
que a mocidade nl.o s~ perverta, e que
Governos que condem·nil.ram as obru de Con·
dlllac e de Gall como suspeitas de Athelsmo, todos os cldadl.oe estejam firmes na regra
s6 .porque Condlllac ex.pl~cava os phenome- do Pwalmlsta Rei e do Patrlarcha Job: Ipte·
nos da lntelllgencl.a por sensac~s. e Gall ex· lJeUI f.eclt MI et Mft iJMt ftot. - 8ift11V.ltJo
plicava O& actos· e habltos moraes pelo meca· riter ln toe con.tttevl.lte n61. - Repo"te ett:
nlsmo dos ossos da cabeca. No meu conceito Ame etpet mea '" dmu m~.
eB&es .Governos tiveram rasl.o de prevenir o
O Sr. Marques de Mn.rlcd. .proferlo
progresao de tl.o sl·nlstras doutrina, porque
um cllaeurso que nlo foi colhido.
dellu se deduz o syatema do mecanismo da
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O ia. CABNEIBO DI CAMPOS: - Estou con·
forme com a emenda. do lllUitre Senador; e,
para i rmoa segundo o sys t ema d a L e1, eu
diria: "ataques ou doutrinas que forem di·
l'tgldaa a destruir a verdade. da e:datencia
de Deus e da lmmortaUdade da alma."
.Estou (lonforme com o que diz o nobre
Senador que faria honra ao Senado a 1pro·
clamação deaes prlnclpios, Isto ê, que fosse
criminoso o que negane a -cxistencia de Deus
ou propagasse doutrinas contra a immortalldade da alma; mas por esta maneira creio.
que d81Jll08 providenclae A establlldade dos
prlnciplos religiosos ou t religiosidade. Diz
um celebre poeta:

"·Gem.Lnia jumlator nostra colunia Iaelfgii;
Base Deum. auctorem. 11erum juatique tenacem,
EBBe a11.im.os nuno pm"'ituros temporiB mvk>."
Slo estas as duas bases de todas aa r~·
lfgiões; portanto, ê preciso wpontal-as contra
o perigo dos tempos. Quanto á apostasia e
heresia, digo que passaram jA esses infelizes tempos. Hoje nf·nguem mudará. da Religião Catholica para as seitas protestantes ou
quaeaquer outras. A respeito, porém, da ,pro·
pagação do Atheismo, da irreligião e daa
doutrinas da mortalidade· da alma, ainda
subsistem •perigos que ameaçam a Sociedade;
por consequencia, convem atalhar 888es males; e 6 de summa lmportancia que ee retiram tAs Influencias dos que qulzerem propagar doutrinas contrarias A. e:lfstencla e dignidade do primeiro Ser. Rousseau bem tolerante era, e, comtudo. dizia que o que ne·
gasse a exlstencla de Deus ou morresse, ou
fOSBe lançado ft1ra da Sociedade, e. se bem
me lembro, porque tinha mentido diante das
Leis.
JraTel, pota, uma emenda neste sentido:
que eeJam punidos todos aqu:elles que pro·
I'II&1"81D. doutrinas dlrfgidu a destruir os
doua dogmaa ou verdades fundamentaes que
alo a exlstencla de Deus, e a lmmortalldade

da alma.
ID!fDA

• Doutrina• · dfrlgtdu a destruir al!l ver·
dadel!l fundamcntaea da exl1tencfa de Deus, e

da immortaUdade da alma, e a espalha·r blas·
phemlas contra Deu1. - Carneiro de cam,."'01.~
-Foi apoiada.
1

O Sa. GoHmE: - Sr. Presidente. Eu nio
assisti á leitura da emenda. Requeiro que
se leia. (1Leu-se).
·
Pouco me resta a dizer 1p()rque a mate·
ria estA exhaurida; s6mente accrescentarel
que tendo n6s adoptado a RellgUI.o Catholfca
Apostolica Romana como Religião do· Estado, devemos por isso mantel·a e honrai-a,
mas, todavia, sem deixarmos amplo caminho
A perseguição.
Os rios de sa,ngue que ella tem feito
correr em coutroverslas religiosas são muito
maiores do que os que tem corrido em dlvergencias politicas; por lato devemos ob·
star a um principio que p6de a·brir a porta a tilo horrorosas desgraça&, ao mesmo
tempo que a constituição afiança. que ntnguem será perseguido por motivos .religiosos. Julgo, pois, que a emenda ficaria melhor se dissesse "ataques dirigidos a destruir a essencla, etc."; a palavra essencia
abrange tudo, e creio que assim :uAo se dilo
meloa d·e perseguição.
O SB. EvANGELISTA: - Sr. Presidt.>nt~.
Pedi a palavra ·para dizer que materias tão
Importantes nil.o se podem exprimi-r por palavras e ldéas abstractas; nem comprehendo
que se possa tratar separadam-ente a respeito
da e:xistencla de Deus e a respeito da mor·
talldade da alma.
Pergunto: SerA conveniente d·elxar a Re·
Ugliio exposta a todos os ataques que lhe
fizerem, sem haver autoridade que os cas· ·
tt.gue? SerA admissivel deixar a Rellglllo
aem defesa no estado actual daa cou·
sas? Certamente que nlo; principalm-ente
quando se nlo faz caso da autoridade dos
Ministros de Deus, que, desgraçadamente,
tambem diversificam do seu caracter· augusto.
Diz-s.~ que os Jurados nlo entendem de
materlns eccleslastfcu. Ah! Senhores! Pois
elles nlo entendem e D.lo sabem de Rellgllo?
Se um homem disser que ,pecca por querer
tgnorarlo os Jurados que· Isto 'ê contr~rlo
aos fundamentos da noesa Santa Crença?
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·Tambem se disse que póde alguem dizer he· f salvação, espalhando essas dout 1·Jnas; porém
reslas sem sa·ber que o aio; :pois o luthe· como devemos marcar pena civil julgo que 0
rano, o calvinlstn, o soclnlano não sabem melhor seria metade da do artigo antece·
d~ssas cousas concernentes ao dogma, dessas 1 dente. Otrereço nt·ste sentido a seguinte
heresias pro:ximas, c em materias dc·gmati·Cils, como, por ·exemplo, a conUssão amiEliE~D.\
cular, a verdade e necessidade dos Sacramentos? E' preciso que elles sejam multo
o;Paragrapho 3.• Un1 a tres annos: 400$006
ignorantes! Sou, portanto, de opinião que a a 1:200$000. - Vcrguciro."
respeito desta matcrla haja maior discussão
Foi apoiada.
porque ê muito importante, e porque põde
ficar entrada franca â tolerancia sobre que
O 811. EvAXGEUST.\: - Eu quizera, Sr.
-deve haver grande cuidado.
Presidente, que o nobre Senador escrevesse
O Su. MAr.Ql;Ez n~ CABAVELLAS: - Sr. na sua emenda que esse homem fosse bani··
President~. Nó.s estamos tratando neste ·pa- do de entre nós, porque esta ·pena, até, será.
ragrapho relativamente áquclles que negarem bom para elle mesmo, visto que .póde ir via existeucia de Deus, que ê a base da Rl~li ver muito bem ·cm outra parte qualquer, mas
gião; depois trataremos de heresias, e, en· entre nós não.
tão, veremos o que ê heresia proxima ou reNão h:l\·endo mais quem pedisse a
mota. O certo é que os Jurados não sabem
palavra, o Sr. Presidl'ntc póz á vo·
destas cousas; e agora só tratamos de blas·
tação:
J)hemlas contra Deus.
1.• O membro reiativo ãs penas do
paragrapho
3'', salva a emenda.
Julgando a materia sufficientemenPassou.
te discutida, o Sr. Presidente propôz
2.• A emenda do Sr. Vergueiro.
á. vota~ão pela maneira se.guinte:
Foi
rejeitada.
1.• O paragrapho 3•, salvas as
Seguio·se a discussão do paragra··
emendas. Passou.
pho
4•:
2.• A emenda do Sr. :Marquez de
)nhambupe. Não passou.
3.• A emenda do Sr•.Saturnino. Não
passou.
• 4.• A d·o Sr. Carneiro de Campos.
Foi a:pprovada.
Julgou-se, assim, prejudicada a
emenda do .Sr. Marquez de Maricã.
Passou-se a discutir o membro do
paragrnpho relativo ás p~nas; e p•
dindo a palavra, disse

O S& VERGUEmo: - Parece-me que nlo ê
natural deixarmos de applicar alguma pena
neste paragrapho. Aquellas a que se refer~.
aqui. e que são as do pa.ragrapbo antEkedente (leu) talvez sejam muito asperas. Nlo
eonvém, todavia, que se não appllque alguma
pena., e o melhor aeria modiflear-ae a que
i!Btâ posta. JA um illustre Senador dlaae que
o eaerlptor que escrevesae essas doutrinas
1nereeerla a casa de Oratea. Tam.bem
1le :P6de dizer que eHe teria Incorrido
em multo grande pena, qual é a perda da.

"Calumnfas, injurias e zombarias contra.
a ReHglão do Im·perio, assim pelo que per.tence aos seus dogmas, como ao seu culto.
Evidente offensa da Moral Pubiica.
"Os responsavels incorrem, pelo que pertence aos dogmas nas mesmas penas do •Pa·
ragrapho !•; e. pelo que pertence ao Culto e·
ã Moral, na pena de prisão de seis mezes a
u·m anao, e Dt!. pecunlnria de clncoenta. mil a
cento e clncoenta mll r~is."
Pedlo a palavra e disse
O Sn. MARQUEz DE CAJt.WEr.t.\S: - Parecia-me que este artigo devia passar "tal como
estA, porque contêm tudo quanto é preclao;
estA muito conforme com o artigo da Constituição, e estabeleceu a. regra capital da
tolerancia religiosa, a qual é que ninguem
p6de Ber •perseguido pela sua ·opinião religlosa, porque esta peraeguiçiio s{'rtn. umn
crueldade, e atê inuttl, visto que os castl·
go11 nlo têm forca algumn p!lra reprtmi:r. o
penumento. Que foi que qui~ a Cons.t!tuiçAo18
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eatabelecendo a tolerancla! Manter a Reli· ·curava-se um homem que üi&sesse uma couaa
atlo que tlnbamoa adoptado, e, tambem, u destas para •er cutlsado! Nós j4 estamoa.
· c~·utras reltgtõea, nlo fazendo embaraoo esta fóra disto. Parece-me que o artigo deve paa·
to~erancla A ReUcllo do Estado; o que ·quer sar tal qual se acha.
·dizer q~e se respeite, que ae venere, que se
0 Sa. EVANGELISTA: - Sr, Preaidente,
tenha em conslderaglo, e não se metta a rl· A Heresia estA conne:xa com os dogmas, e odlculo, não s6 o respeito aos seus dogmas, nobre .Senador sustentou-a. Vamos 4 lnter·
como do seu uso. Emflm, o artigo estA multo pretaçlo que dA a Constltui~ão. -Diz que nln·
bom, ahi está -enunciado do melhor mo~o guem aerA ·perseguido por motivo de Bell··
posslvel, porque sõ desta maneira ê que se gião, Isto, entendo eu, que se tiver a des·
ataca no publico a Rellgllo.
graça de, por exemplo, na confissão, enten··
A calumnia: Aquelle que calumniar a der que s6 me devo confessar a Deus, e nãoReligião, dizendo que della tem vindo ma· a outro homem, nã.G tenho crime; mas se
les, v. g. que se derramou multo sangue em entrar a propagar, e a dizer aos outros que.
consequencia della, etc. A injuria: Que se tacam o mesmo, sou culpado porque ataco os
mettam a ridiculo os actos religiosos, que dogmas. Nesta materla devemos fallar multo.
não se esteja com decencia como se deve claro. Pergunto eu: se o Jurado fõr. tão igno·
estar nos templos, etc., etc. E' isto o que quis rante que apresentando-se em juizo um pa.pel
a Constltuicão ; e, aliAs, n6s nunca ~Poderia· contra a Rellgilo -elle não saiba dfstingulrt.
mos estabelecer a Heresia, a Apostasia, sem Se nesse papel se disser que s6 nos devamos
o.ffender a Tolerancla. Eu jÀ disse que nin~ confessar a Deus, comprehenderã. elle, ainda.
guem p6de ser privado de Pensar como qui· que assim o pratique, que assim se desres·
r:er, e tanto a Lel attendeu a isso que diz no · peita o. Religião do Estado? O homem -que
a.rtlgo 3°: (leu). Quem faz uma analyse ra· o praticar deve ser expulso, porque ê um
zoavel dos costumes relf.giosos não Injuria, e cidadão vil. Nestes casos do Dogma, que sãonão ataca de ridiculo, que é a arma mais connexos, desprezar ê dar azo. E que inteperigosa para convencer o ignorante.
resse temos n6s de passar por homens susQuanto ao mais, compete aos homens de peitos em materla de Religião? Já em Roma
lettras; a Heresia, mesmo, ê s6 para elles, n6s passámos! Eu reclamo que se peze bem
porque a Heresia ê toda doutrina contra de- o quanto Influe a Religião Christã no anda·
clara~ão expressa da. Igreja, e a Igreja ore· mento do Estado e na Politica; que se peze·
provou aquella doutrina, e disse. que era bem este principio da Constituição que ln·contra a Religião aquelle que a professane, dica manter a Religião Cathollca; até é o
e que não seria alistado na grei cathollca. primeiro juramento que se exige, e exige-se
Ha muitos pontos em que os homens tocam primeiro que a Constltui~ão, tal foi a Inte-sem saberem que vão contra o artigo da Re- resse da materia. Portanto, deixar passar porligjlo. Eu, ·na Constituinte, chamei, atê, a alto, nisso nlo convirei.
attenclo de V. Ez., Sr. Presidente, que esta·
0 SB. MABQUEZ DE CABA\'ELLAS: - 0 no-va a meu lado, opara o que dizia um Depu- bre Senador trouxe o argumento da Conflstado que, atê, era padre: eu creio que foi slo: que o homem que dlzla ao outro homem
por principio de lndlfferentlsmo que dizia, que nlo devia se confessar não era crimiAs vezet, cousas eem saber o que -era. Nlo noso; mas, pergunto eu: Que ê Isto? Nlo ~.
acho criminalidade ne11se ponto, e nem acho negar o Dogma? E' cousa ccnnexa .com elle .
que esta doutrina possa fazer mal, nem, mes· que ê o mesmo Dogma. Do que é conne:xo n68..
mo, âo Estado, quando se quer sustentar Re- nlo podemos tratar: FOra preciso que os Ju·
llgtlo. Se fGr neste Bispado, pertence a v. Ex. rados fossem theologos, e multo bons.
declarar que .aqulllo ê Heresia, e annunclar
!Diz o llluatre Senador:· Eu nlo quero.
que aquelle que acreditar nella estA. excluldo que se per1111a o homem que deixou de se
da Igreja, ,e ,p&r u penu esplrltuaes: mu confessar, mas alm nquelle que aconselha
se nesse crime ae entender abu11o de llber· para fazerem o mesmo. Eu não vejo que a ..
dade de Imprensa, entlo, pouca dlfferencm Conltltulolo distinga. Elia diz que nlnguem
"Tal do Tribunal ela Inqutalclo, em que .pro- serl. peraepldo por motiToB de RelfgiAo. IstOv
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·ab:IUlge tudo, a theoria e a pratlc.a. Se a
· Constltutoil.o dissesse que eu nil.o fosse perse·
.;uido por não observar os preceitos da Igre·
ja, bem; mas 1ssG pertence á. pratica e As
Leis 'civis, que, sendo contra a Religião, são
· contra o Estado. Em materia de Heresia aqui
não ha mais do que a Igreja responsavel -com
os Bispos que são dados para reger a Igreja,
•omo já. disse.
Passou a falla.r o ·Sr. Evangelista,
mas não foi ouvido.
0 Su. VEBGUEIBO: - 0 homem é considerado, quanto ã Religião, em duas relações:
a Temporal e a Espiritual. Os seus ·poderes
e11tao marcados. A autoridade temporada s6
pód.e tratar de negocios · espirituaE!fJ, emquanto estes têm uma relação com os negocios temporaes. E' por isso que ao paragra·
pho precedente· sustentamos os dogmas· da
ItsÜgião Natu·ral, que é a base de todas as
-outras; e tanto a religião verdadeira como
.as outras se apoiam sobre este dogma. Foi
nec-es·sario sanccionarmos este ·Dogma que é
a base moral; porém adorar eu a Deus por
este ou aquelle modo entra no espiritual.
Porventura ·esses Estados que têm ~do.ptado
a Religião reformada não vão aos mesmos
princípios dos que têm adoptado a Religião
Cathollca? Váo. E, se fossemos a examinar
não sei para que ponto penderia a balança.
A Constituição declarou que a 'Religião Ca~
tholica. era a do Imperlo, porque era abra~ada pelos Brazlleiros, mas ao mesmo tempo
reconhecendo que a diversidade dos · cultos
não influio na felicidade temporal: admittio
todos elles; logo, todos os homens estão ad·
mittidos com o seu culto, ainda que seja op]losto Inteiramente A Religião Cathollea. Pelo
Projecto da constituinte eram excluldas as
outras religiões, e s6 se admfttiam as seitas
do Chrlstfanfsmo. Agora é admittldo, tam·
bem, o herege. Que é a Heresia? Eu nl.o 1ou
multo :perito na Theologla, mas parece-me
· que a Her.!sia é a negação de um dogma da
11ossa Relllgllo. Nós temos admlttido o que
11ega nl.o s6 um, mas muitos dogmas; e logo
-que se conae~uem os ' fina conseguem-se os
meloa: Nl.o aer& livre que expliquem os seus
cultos? De eerto. ·Logo, nl.o podemos prohl·
blr de f6rma alguma; e .nem Isso lntereua
11ada l felicidade temporal.
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Não se pense que ê facU castigar a ·Heresia. Lembro-me de ter lido na Historia da.
Igreja como foi dittlcll ca.stlgau a Jansenlo;
e creio que ainda hoje não estA decidido,.
apezar da Congregagão àe aÍiziliis que se fez.
para isso. ;Então os Jurados é que hão de de·
cidir que em um escripto ha heresia? Não.
Seria envolvermo-nos em uma grande diffi·
culdade, sem utilidade nenhuma, porque to·
dos os cultos ,podem fazer a felicidade tem·
poral, isto é, ·podem chegar ao fim da Sociedade Civil. Não se pense que a Religião Ca·
thollca padece com isso; antes é melhor;
porque · eu já. tenho lido que a Religião Ca·
thollca tem um grande avanço nos Estados
Unidos, onde o Governo não trata de Reli·
glão. Como ha muitos cultos estabelece-se
rivalidade, e cada um capricha em mostrar
a utilidade do seu. Se a Constituição tolera
todos os cultos parece que o que se deve tratar é que aquella Religião que a Constituição tem a~optado como do Imperio seja res·
peitada e venerada. Qualque; p6de seguir a
que lhe parecer, por isso que a Religião é a
Consclencia, e isso ninguem 'Póde discutir.
Voto pelo artigo como está. concebido,
pois vejo que castiga o que calumniar, zom·
bar, etc. Isto é que deve ser.
O Sr. Visconde de Cayr'tí foi de
opinião que passasse o artigo tal
qual.
Julgando-se sufficientemente debatido, e propondo-o o Sr. Presidente
á. votação, foi approvado.
.Passou-se a discutir o membro deste par agrapho relativo ás penas, mas
por dar a hora ficou adiado.
O Sr. 1° Secretat:lo leu dous ofticlos do Sr.. :Mlnlf:ttro do Jmpt1rlo: o
'Primeiro participando haverem-se expedido A Reparttçlo dos ·Negoclos da
Fazenda as ordens necessarlas para.
o pagamento ele toclo o pessoal d~ ...
.senado até. a sesal.o de. 1830; o segundo communlcando que Sua Majestade o Imperador Ha por bem reeeber no dia 16 do corrente, pelas
onze horas da manhA, no Paço da
Cidade, a Deputacl.o que lhe ha de
apresentar a Resposta A Falta. do
·Throno.
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De tudo ficou o Sen11.do inteirado.
O Sr. Prealdente deu para Ordenl
do Dia:
1.° Contlnuacão do .projecto de Lel
adiado.
2.0 o Projecto de Lei declarando
os alvarás de 17 de Junho de 1800, e
de 2 de Setembro de 1811, relativos
aos legados do uaofructo.
3.• A Resolução autorisando o Hospital de Caridade na cidade de ·Por·
to-Alegre 'P&r.a &dqulrlr e ~ossuir
bens de raiz até o valor de oitenta
contos de réia.
Levantou-se a sessão la 2 horas
da tarde.
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A's 10 horas da. manhã, achando-se
presentes 37 Srs. Senadores, declarou
o Sr. Presidente aberta a sessão; e,
feita a leitura da Acta da anterior,

mlr, e a .publicou, naquellt~. tolha. o que
resta agora é, em casos semelhantes, demo·
rar-se a Acta para que se não transcreva o.
que se llio deve tão depressa publicar.
0 Sa, HABQtl'EZ DE PABANAGUÁ: - Eu
apresentei este tacto para que se evite a sua
repetição no futuro, e estou persuadido que
nisto houve lnnocencia.
O Sr. Secretario deu conta do Sr..
·Marquez de Queluz ter participado
achar-se molesto,. e de cama, desde
o dia 12 do corrente.
Ficou o Senado inteirado.
Entrando-se na primeira parte da
Ordem do ·Dia, que era a continuação da 2• discussão do Projecto de
Lei que regula a liberdade de ex··
pr~ir os pensamentos ~or escripto
ou palavras, teve JUlgar o membro
do paragrapho 4" do artigo 2°, rela··
tivo ás penas; e, não havendo quem
fallasse, julgando-se discutida a ma·.
teria, foi posta á votação, e appro·
vou-se.
Passou-se a discutir o paragra·
pho 5".

fol approva.da.

Pedlo a palavra, e disse

":Paragrapho 5." Injurias aos differentes
cultos estrangeiros estabelecidos no Pafz com
'permissão da Constitui~ão.
..Os responsaveis incorrem na pena de
prisão de seis mezes a um anno, e na pecunlaria de cincoenta mil rêis a cento e cln··
coenta mil rêis."

0 Sa. MA.RQUEZ JlE PARANAGUÁ: - Sr.
"Presidente. Eu hontein vl no Diario FZumi·
fleue a resposta do Senado A Falla do Throuo; e, tambem, tra.tando da. camara. dos Srs.
Deputados, que o Sr. Ledo havia. apresenta·
do a resposta redigida, a qual ficara sobre
a :Mesa. Nlo acho isso bom, e espero que se
0 SR. VERGUEIRo: - Sr. Presidente. Pa··
tomem providencias para o futuro. O Sena· rece-me boa a admissão deste artigo, mas eudo ê que envla o seu voto de graças ao So- queria que. fosse enunciado do mesmo modo
berano, e a6 elle é que a deve saber. Por· que o antecedente. E' verdade que uma vez
tanto, julgo mal feito a publlcaçAo antes de admfttidos os cultos estrangeiros entre n6s
aer .. apreaentada, como ê de estylo.
devemos fazer com que seJam respeitados, do
0 SR. MABQt7EZ DI: CARAVELtAB! - Creio contrario póde occaslonar-se perturba~âo da
que foi copiado da Acta, Sr. Presidente, o o·rdem publica. Não tel a razAo por que, tra·.
texto da Reaposta. Como a Acta se nmette tando-ae, no artigo antecedente, de injuria,
d& Seere~rla para a lmpressAo, talvez dahl calumnla, e zombaria, neste s6 se trata de.
fol extrabldo para o DJarCo FZu.m.ln.enae.
inJuria. Porventura ha · de ie ealumnla.r e
0 SR. BABIOBO: - Sr. Presidente. As zamba.r dos cultos estl'angelros? ·PoocrA. a.
actas, logo que alo· approvadu, remettem-se palavra "InJuria", comprebender tudo? Manpara a Impren1a. O Redactor cio l'lttmlner&lc darei uma emenda para quê ae ponha.m aqui·
que t 'Ma.noel Ferreira, 1em duvida copiou a as ~pesmas 71n.lavras do paragrapho nntecc·
...
se lmprt· dente. Emqua.nto ao mais estil bom: a pena
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ê mais moderada '})orque não devemos dar
tanta attencão aos cultos estrangeiros como
lO JlOIIBO.

J:l!ENDA

"Paragrapho 5.• Diga-se, como no pat·agrapho 4•: calumnias, injurias e zombarias.

2." A emenua do .Sr. Verguelro. FoJ
approvada.
3.• A do Sr. Carneiro de Cam])l)ll.
.Foi agualmente approvada.
Leu-se o paragrapho seguinte:

"Paragrapho 6.• Injurias contra a p~
soa do. Imperador, sua Augusta Esposa, é
Vergueiro."
Principe
Herdeiro.
Foi apoiada.
"Os responsaveis incorrem ua pena de
o Sn. l\L\nQU!Z DE CAB..\\'ELLAS: - c~n
cordo com o nobre Senador em que devemos Prisão de um a tres annos, e na pecuniarJa
fazer distlncção do Culto Catholico que te· de trezentos a novecentos mll rêis.
"As injurias feitas a todos ou a cada um
mos abraçado. Aqui puzeram a mesma pena
dos
Agentes do Poder Executivo não se enporque a ditferença della é no que diz -respeito ao ·Dogma. Devemos, sim, punir aquelle tendem directa ou indirectamente feitas a&
que não respeitar o culto estrangeiro, porque Imperador."
O Sr.. MARQUEZ DE IJARAn:LLAS: - Sr.
esse culto está. garantido opela Constituição;
maior pena, porém, deve ter quem quer fal· Presidente. Descubro .um defeito neste parata.r com o respeito devido ao culto do .Impe- grapho. Ninguem duvida que no "Systema
o~hado
rio. Julgo que já pgssou a pena a respeito do Cons~itucionn.l o Cbet<J (}ru Nação
-cem
todo
o
respeito,
não
só
quanto
ã. sua
Culto Catholico, e portanto, s6 se poderâ reformar na a• (}fscussão. Uma yez que a pena pessca, como, ta.mbem. em quanto ao seu Poseja ·proporcionada a fazer demover o delin- der. Elle só fórma um grande poder da Naquente é quanto basta. E que quer dizer fa· ção, que é esse que a Constituição chama
zer demover? E' ser exactamente cumprida a ".Moderador'', o qual não é, por assim dizer,
Lel. Se o delinquente vê que ha um meio mais do que uma estampa da "Soberania Nade fugir á pena, commette o deltcto; o que cional. E tanto assim é, que se lhe deu esse
o faz demover ê simplesmente a pena que se poder superior aos outros que por isso sepõe do outro prato- da. balança. Não farei diz que é a chave de todos. O contrario seemenda, e s6 offereço estas idéas á. conside· observa · no Systema Absoluto, onde s6 se at·
tende á vontade particular do individuo.
ra!:ão do Senado.
Portanto,
no Systema Constitucional o rcs·
0 .Sn. CARNEIRO DE CAlllPOS: - Agradamme as reflexões do nobre Senador; e, Sr. peito e o acatamento no Chefe da Nação &
Presidente, porque S. Ex. diz que rião fa~ o mais profundo porque é nelle que se conemenda, eu a farei. 'Acho que serã. bom, neste sideram reunidas todas as honras, e por isso
caso, que a pena de prisão seja. de 3 a 9 me- a gloria e a. 'l"eputa!:AO do Chefe da Nação ·é
zea, e e. pecuniaria de trinta e. noventa mil o patrlmonlo da mesma Na!:llo, n. qual estll
4e tal sorte ligado cfue se não póde ln,Turiar
rêis. Eis a minha emenda:
um seln offender a outra.
Julgo que é mister distingmr a injuria
feita ao Imperador e a que é feita á Sua Es"Ao. paTa.grapho 5.0 Os responsa.vels ln- posa ou a. Seu Filho, apezar de que esteja·
correm na. pena de prisA.o de 3 a 9 mezes,. e destinado pela ~nstltulclio. a receber e exorna pecuniarla de 30$ a.. 90$000. - Cat·neir'> cer algum dia o seu Alto Emprego; sendodiversos oa cuo11, diversas vêm a ser as
de Oamf)OS."
penas. .Digo, pois, que quanto ta injuriAs
Foi apoiada.
feitas ao Imperador deve a pena ser maior
Julg11da. a materla discutida, pôz- do que aqui está; deve aer como a do paralle á. votação:
grapho- 2", relativo ao culto religioso, e oub•a
1.0 O par~rapho 5°, salvas p• para os que InJuriarem o Prlncfpe Herdeiro.
emendu. Foi approvada.
Julgo tambem que se não deve dizer "inju-
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rias", e alm &1l&I&C:~B e lmputac:õea offen- quando ae t-ratou da difterenoa dos cultos't
·alvaa ••, Otterec:o a aegulnte
Eu entendo que atacando-ae o Imperador
ataca-se
o Systema Representativo, do qual o
:
Monarcha é o Chefe.
BK!ND.\ ·
o Su. MARQUEZ DE CAB4VBI.LAs: - Sr.
artigo &• (salva a redacc:Ao): Impu- Presidente. Eu julgo a minha emenda con·
tacões offenslvas e injurias expre$1as, ou forme com a Constltuic:Ao.. Multo bem disse
o nobre Sena-dor que acabou de • fallar que
.por allegorlaa contra .o Imperador.
se
dava grande dlfterenca. entre o Impe·· · · "Os respoilsavela Incorrem, pelo que .'Pertence ao Imperador,. nas mesmas penas do rante, sua Esposa e -Seu Filho, porque o Im·
}Jaragrap.no 2°: pelo que pertence á Impera- perador é inviolavel, e está de tal modo li·
··trlz ·ou ao Principe Herdeiro, na prlslo 4e gado com a Nação que se não 1p6de atacar a
um a tres annos. - Marquez ae CaraveJlaa." um sem atacar a outra. Neste caso ê preciso
desviar tud() quanto possa · diminuir . o res·
Foi apoiada.
peito que se deve a este Poder, porque qual·
o Sa. VERGUEmo: - Não me posso con-. quer diminuição ataca a dignidade nacional.
formar, Sr. Presidente, -com esta emenda do Quanto a não estar o ·nobre Senador pela
no.bre Senador, quando quer que em lugar mudança de palavras, declaro que não sou do
de "injurias" se ponha "allegações e lm•pu- seu parecer, porque "injurias" são palavras
.tâcões offenslvas", porque eu entendo estar affrontosas, em geral; mas no especial, quàn·
tudo isso · comprehendido na palavra "Inju- do. se tnta de injuria, palav-ras. são os terrias,;. E quem faz uma. imputacll.o ou alle- mos s6mente. A injuria dá.-se quando . ·nll.o
ga,cão não faz uma injuria? Injuria ê aqull~o existe um facto: mas, a respeito do Impera· que se faz contra alguem, sem direito; eJ dor, embora exista o facto, ~orque p6de ser
'por consequencla, acho bem explicito o offensivo da sua dignidade. Parece, portanto,
' termo.
que a emenda deve passar.
·
Tambem não convirei que se faça diffeO Sn. AL:m:mA E Ar.nuQUEBQUE: -Sr.
'renca da. injuria, porque fóra preciso esta- Presidente. O que aca.ba de dizer O· nobre Se. belecer differentes penas: nem que se faca nador parece-me ser ajustado; todavia, cuido
·separação da Pessoa do Imperador, da sua que neste artigo .primeiro {leu) já. se teve
Esposa e do Prindpe Herdeiro, pois não sei em consideração o que quer o 1J11tbre Senador:
·que sejam necessarias taes differencas. Ve- jã se olhou o Chefe da Nacão na sua quaJida·
~os mais abaixo um artl.go relativo á. Fa· de primitiva. Neste artigo trata-se da inju, mUla Imperlal (leu); se houvermos de fa- ria feita li. Pessoa, como homem, que está. tão
zer dlatlncçA.o da Pessoa do Imperante, en- Jl.gado com a Nação.
tio cahe na. classe da Famllla Imperial; mas
Não acho differenca entre o Imperador
. eu, antes, qulzera que aquelles que Injurias- Sua Esposa e o Prlncipe Herdeiro; e por isso
.sem a estas Pessoas tivessem uma e a mes- não estou conforme com o nobre Senador.
, ma pena. Não approvo, pois, a emenda.
Eu, em lugar de "Sua Augusta Esposa", di·
,
0 Sa. MABQUEZ DE PABANAGUÁ: - 0 no- ria "Imperatriz". Supponhamos que, nAo ha·
bre Senador parece-me nlo ter respondido vendo successão, a Im•peratrll ê a Gover·
·cabalmente. Ha uma grande differenca entre nante, ha de cahlr a Injuria nella. Nlo co-Imperador, Sua Esposa e Filho.! O J.mpe- nheço o motivo desta emenda. o Prlnclpe
. ri.dor ê. invlolaver, e o Prlnctpe p6de ser jut- Herdeiro está. tio Jl.gado com os interesses
.pelo nesta CalDara: Qualquer cldadlo pMe da Naclo que nlo sei como se possa . tuer
'quebrar~we · d,lle, e, ~esmo, accusal-o, õ que esta separaçlo da Pessoa do Imperador! O
·.lllo p6de ser. com o Imperador. Eu aeho boa Imperador, a Imperatriz, e o · Prlnclpe I-ter-·
· ·a emellda do · Sr. Marqtlez de. Caravellas.
delro estio para mim na mesma ordem. Ha
Disse o.
nobre Senador· que a Pt.· alguma 41fferenca, ê verdade; mu Glo ~ tio
'lavra:· "Injuria" · "coulprehende allegao&s e grande QUe seja preciso faaer eila· diTerpn•
·· tÍnputaoões, e que ê termo explicito; e como ela de penu. Acho que a palana "&llep.
1llo quer cf n~re ·· Sen~dor Isso que qui• oGei" deve ser supprlmlda. tajurlu e calum•
41
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nia.s admltto, porém allegacões, não, Assento
que é ·preciso admtttlr as palavras Imperador, Imperatriz e Seu ·FUho Herdeiro.
0 SB. MABQUEZ DE CAKAVELLAB! - Dlz O
nobre Senador que j4. se tratou do Imperador. E' verdade, mas foi no easo de rebellião, que é dlfferente. Quer o · mesmo nobre
Senador que se diga "Injurias e calumnlas",
e eu dtgo que não basta; porque a calumnla ê quando se Imputa um facto que nãCI
se prova, e quando se diz "imputações offensivas" põde ser que o facto exista, e que se
admitta prova; póde ser que o facto. seja
verdadeiro, mas não convém que se vulgarise. Estou que a emenda fique com imputações .e injurias. Eu sou facll de concordar.
comtanto que não seja conlra o meu convencimento. A mudança que se quer de "Sua
Augusta Esposa" para "Imperatriz" não me
parece boa, porque neste caso ê a I-mperatriz o Imperador, assim como se dizia da
Sra. D. Maria I - Rafsnha e Rei. - Deve-se
distln·guir a Sua Esposa.
O Sr. Carneiro de Campos proferia
um pequeno discurso que não se
ouvi o.
/

O Sa. BoRGES: - Sr. Presidente. Se al)aso esta Lei não trouxesse este artigo 6° talvez que fizesse mais honra ao legislador,
!porque dava a entender que a Nacil.o éstava
em um estado que não se suppun.ha que· houvesse quem tentasse, por palavras ou por
escrlpto, atacar o Imperador; mas, como já
se disse, a Lei ê de circumstanclas, não devemos calculai-a em hypothese tAo lisonjeira
porque quem ha de atacar o Soberano! S6
um doido ou embriagado: tudo póde acont~
cer pela nossa falta de policia .•. · Porque um
homem, ou por desconhecer a forca. das !pa_lavras da Constituição, ou ~or assentar, quiin·
do soffrer uma lnjustlca de um membro do
Poder Executivo, que o Soberano é a causa,
pôde fallar delle. ·Portanto, é. preciso que a
Lei trate disto. Nlo se p6de atacãr nem o
homem Rief, nem o bomem Pedro, porque ê
lnvlolavet atê por auas accaea partlcule.rea.
Eu estou pela emenda. Una nobres Senadores
querem "allega.c3ea", outros "lnformac8ea"
(Parecer do Sr. Carneiro de Campos): Baa·
tau uma que ê melhor •Múrmurac&s". Quer
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dizer que não se pôde murmurar, nem mesmo dos seus actos particulares. Em quanto
â dlstlncglo que se quer de Imperatriz'
Im,perador, eu acho multo claro, e nil.o a.d·
mltte duvida.
·
0 SB, VERGUEIRO: - Sr. Presidente. Con;
formando-me com todos os prlncLplos que
tem expendldo, não estou concorde. com· a
lntellf.gencla que se quer dar âS palavras .. O
nobre Senador qulz dizer que eu m!3 contra~
dizia por ter posto no artigo antec~dente
palavra Injuria, eu disse que comprehendla
calumnb, zombaria e que se fazia a emendá
era por hal'monla, porque se tratava de objectos semelhantes. Eu estou convencido· que
a injuria comprehende calumnla e zombaria;
a calumnla em maior gráo, .e a injuria
menor. Outro ncbre Senador diz que lnjnrias
são sõ palavras affrontosas; ê uma intem:
gencia diversa da que dou. Os Romanos fa~
ziam differença de injuria e contumelia, quê
é ao que chamavam sómente palavras affrotitosas. A Injuria com·prehende · em um senti:
do generlco a imputação: portanto, jutgo" ser
bem exacta. esta palavra. Se me convenc~
rem que a Injuria não comprehende impu;
tação de factos, então concordarei com a
emenda.
A' .respeito da differença que se que~
fazer ,eu conheço que ê mais grave a lnju:
ria feita ao Imperador por ser lnviolavel,
porém não me parece ·necessarfo que se faça
tão grande dlstlncçãO', Nós não temos um
titulo por onde classifiquemos as penas, q,le·
convenham exacta·mente aos dellctos, e neste caso cahlremos em outras incoherenci:.>.s,
Impondo a mesma pena áquelle que faça.
uma simples injuria. e ao que chama a rebel11Ao. Isto parecMDe uma desproporçl\0.
multo maior que
InJuria feita I'O Impera·
dor, e que a feita ao Prlncfpe Herdeiro.
Conheço a dlfferenca; porém, era melhor
deixar a conaclencla dos Jurados, para isso
a Lei admltte gráoa. Eu queria nlo multi·
plicar tanto aa especles, se não talvez fizessea dffferenca entJre o llmperador, Prlnclpe,
Herdeiro e 1-m!peratrfz. Para que haveniQs.
entrar em -um detalhe tão minucioso? Pa··
recta que quando ae qufzease aeparar· a Pes~.
soa do Im-perador, da Eapoaa, e do Prlnc.lp~·
Herdeiro PUlUle para & Famllla fmperlal •.
Eu reconheco a dltferenoa que ha; maa, nl.,.
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tutzera que ae multlpltcuaem tantas hypo· ser tomada em consideração, porque se hou·

tbeses, e tambem não queria que se puzesse ver um Regente ou Regencla, forca ê que
.a mesma pena á lnjurla. e A rebelllão.
haja na Lei alguma dlsposl<:Ao . a seu rcs·
CAUAVELLAS: - A ln·
Jurl:l. está.. no ·modo de entender: póde mui·
to bem lmpôr um facto ou calumnla. O no!Jre Senador achou uma. grande de111propor·
olo na pena imposta A calum·nla, e rebelllão,
etc. -,Parece-ma que deve ha\·er dl!feren~:a
lato. é, conforme a Leglsla~:ão. O crime com
gravidade diversa, diversa deve ter a pena;
mas entretanto eu vejo que lato primeira·
mente custa muito a proporcionar. Põe-se
uma pena relatiYamente ao artigo que trata
da ReU.gião, que é o paragrapho 4°, e deu-se
contra o Dogma, como aqui diz. (Leu). Per·
gunto agora: O hO·mem que cahio em dizer
e tratar de ridiculo ou, mesmo, calumniar
na parte do :Dogma.. commeiteu um delicto
igual tratando de resto, ou attentando con·
tra a vida do Imperador? Não isso ficará.
para a terceira discussão. Os argumentes do
Dobre Senador não têm forca coritra os que
eu proponho. Seria bom não entrar em tantas hypotheses, porém, se ella.s são necessal'las, não ha remedia. Disse o nobre SenadoT
que fique aos Jurados; mas os Jurados não
olham para a. maior ou menor gravidade,
aenio na. imputação que se f!lz ao réo; por
tanto, sustent!) a minha opinião.
0 SB. MUQUEZ

UE

.Julgada a materla. bastantemente
discutid:i, propôz o ·Sr. Presidente ã.
votacfi.o 1•, o paragraplio G•, salva a
emenda. Foi approvado.
2." A .pTlmeln p~.te da emend·a
do Sr. Marquez de Caravellas. Pas·
sou.
3." A segunda parte da mesma
emenda, relativa 4s penas. Tambem
passou.
4." Afinal, propôz o ultimo membro deste paragrapho 6°, A foi approvado.
Pedlo então a palavra, e disse·

11elto; e neste Projecto nlio vem designado
mals do que o que é relativo ao Imperador,
e ao Prlricipe Herdeiro.
0 Sn. CADNEIBO DE CAllPOS:-E~tou pela
que disse o nobre Senador que se deve des·
i·gnaT isto na Lei, porque não têm respon·
sabllldadc pela Constituição, nem o Regen·
te, nem a Regencin; e, mesmo, porque o
systema da Lei é manco a este respeito, pois
sendo o ~principio da Constituição que o que
não ê prohibido pela Lel põde o CidadãÓ fa·
zel-o, ficava confundido não sendo aqui classificado; ha, portanto, uma lacuna, que con·
vém encher. Ponha-se muito embora a pena
estabelecida- para os ataques ao Principe
Herdeiro (leu) ; a minha opinião ~ que todos os inviolaveis não devem ser Injuriados:
a Constituição .garante isto ao Régente e 4
Beg-encia: logo, deve haver alguma pena.
.Mando á. -Mesa o seguinte paragrapho addl··
tivo, depois . do 6°: ·
· "Inju"rta·s contra !J. pessoa ou pessoas
que exercerem a Regencfa.
"Os responsavels l~correm 'na pena de
prisão de um a tres annos, e na pecuniaria
de trezentos a novecentos mil réls. - Oar·

neiro

~c

Campos."
Foi apalada.

o Sa. MARQUEZ DE CABAVELLAS: - Re·
quelro que se leia a emenda. (Leu-se). Es·
tou que se deve lmpôr alguma pena a quem
dirigir ataques contra o Regente ou Regen·
ela; · mas não a cada um doi Membros da
Regencla, porque a Canatltulção afi·anca. a
lrresponsabllldade â Regencla, e não a cada
um de seus membros em particular, por Isso
deve dizer-se - contra a pessoa do Regente,
ou Regencla - isto ê, a cor.poração
O Sa. MAnQuEz DE ·PARANAGu.t: -Eu
apoio a moção do ·nobre Senador. A Constl·
tutelo diz: (leu); o Imperador não é re&·
ponsavet, porque de justiça ê. lnvlotavel e
, O SR. MARQUEZ DE PABANAGUÁ: - ·Pare- sagrado; lato é multo mais antplo. Elle não
ee-me que seria bom aecrescentaro~Se agora esta. Tesponaavel a nlnguem, nem de cousa
- e oa n.taques feitos contra o R!!gente ou alguma; a Regencia nlo tem responsablll·
Regoncla. - PeLa Constl~ulção não têm:res- dade como Begencla, mas cada um de seus
ponsabllldade; e, par consequencla, deve ir membros particularmente ha de responder,
lato neate lugar. t.cmbrel esta especte ipara porque nAo si\o lnvlola\•ets: nAo confunda·
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mos estas idéas; portanto, tratemos aq.ui mesmas Camaras, ·porque a Constltuigllo 011
unicamente do que diz respeito ao Regente•. 1 considerou lnviolavelsr e de maneira. alguma
e á Regencia..
responsaveis pelas suas opf.nlões; por canseO Su. CARNEIRO DE CAllPOs: -. Sr. Pre· quencia, atacando·se a um ·Deputado, ou Se·
sidcntc. Isso pertence á redacção, e melhor nador atacam-se as Camaras ll'espectlv~s.
sel'ia pOr·se como está na Constituh:ão. I"e!:o : Como me levantarei eu a fallar, tendo uma
faculdade para rettra·r a nii-nha emenda. e •opinião .talvez arriscada, sabendo que me fa·
apresentar outra nesta conformida-de.
· rllo mil ataques e injurias? Hei de hesitar.
·porque nem todos têm a firmeza de ouvir
Fel permittido retirar, e. então, I· Injurias, e ataques sem fazer caso; pDr isso
a·presentou este outro:
ê preciso que na Lei se declare que cada um
dos membros do Corpo Legislativo ~ i·nvlolavel pelas opiniões, que proferir; a pala"Para·grapho additivo depois do 6•:
vra
- lnvlolavel - ê mui expressa e mu!
"Injurias contra a Regencia ou Regente.
"Os responsaveis incorrem na pena de, mpla; não se p6de portanto atacar um memprisão de um a tres annos, e na pecuniaria bro das Camaras sem se atacar o Corpo Lede 300$ a 900$000. - Oarneiro ele Campos." gislativo. Sejam accusados por out·ros motivos, porém nunca .pelas opiniões, que proferirem no exerclclo deste seu eml}rego.
Foi apoiado.
0 SR. BORGES: - A ldéa QUe ac.'lba de
Julgou-se a materia dlscuti,da; e,
cmittir o illustre :Senador tambem me oepost:~. ã discussão, foi approv~a.
Passou-se a discutir o paragra· correu, mas eu a julgava propria de um artigo addltlvo. Observarei mais, que a Lei
pho 7°.
trata da Assemblêa Geral, e depois falia da
•; Injurias contra as neRsoas da Famllia maioria dos membros de cada uma das Ca·
maras; ora maioria é o mesmo que Camara
lmperial.
"Os responsaveis incorrem na. pena de porque as cousas vencem-se pela maiori~
prisão de seis a dezoito mezes. e na pecunia· logo esta declaração ~ superflua. Quanto ao
ria de cento e .clncoenta mil a quatrocentos mais julgo que a idéa do illustre Senador
deve aproveitar-se em artigo addith·o, mare cincoenta mil rêis."
cando-se logo a J)ena, que ·devem ter esses
Não havendo quem fallasse contra ataques.
0 SR. ALMEIDA E ÁLBUQUERQt:E: -Apoio
julgou-se discutida a materla; e.
a opinião do ·nobre Senador que a.:abou de
posta â vata(lão, foi a'Pprovada.
Seguio-se a discussão do oarsuz:n· fallaT. Se não houver Lei que cohiba as Injurias feitas aos membros do Corpo Legls·
pho 8".
lativo, os quaes não são chamados senão
"l·njurias contra a Assembléa Geral Le- para emlttlrem as suas opiniões, de certo
gislativa. contra cada uma das Ca.maras ou ficaremos todos calados. Eu julgo lndispencontra a mairirla absoluta dos seus respe- savel o· artigo addltlvo. iNos P,.alzes d.\'111·
zados não se vê uma tal liberdade de se
ctlvos membros.
"Os respc.nsavels Incorrem na pena_ de atacar as Camaras, e os seus membros: e~te
prisão de um a tres annos, e na pecuniaria estylo acha-se só entre nós. Na Inglaterra
de trezentos mil a novecentos mil réls."
os membros das Camaras têm o direito de
chama::- ã barra aquelles que os atacam; por·
rPedlo, então, a palavra e disse
tanto, acho multo conveniente a disposição
que se lembrou, porque muitos estarão mu0 ·SR. MARQUEZ DE PARA::q'AGUÁ: - Sr. dos nas Camaras por não quererem ser ln·
Pres\dente. Eu sou de opinião que nlo s6 2uriados. ·Parece-me, porém, que neste para·
devemos pOr penas aos que atacarem o Cor· grapho go é escusada a palavra - maioria po Leglsl:1Uvo ou n. cada uma das Camaras, porque a da Camara é que f6rma casa, e
mas. tambem. a c:~.da um· dos membros das · uma vez que se dl·ga - contra a Camara -
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autzera .que ae multtpllcuaem tantas hypo·
theaes, e tambem não queria que se puzesse
.a mesma pena 4 Injuria e A rebellião.
0 8B. MAJ:QtJEZ UE CABAVELL.\8: - A ln·
Jurla. está. no ·modo de entender: pôde mui·
to bem tmpõor um facto ou calumnla. O no·
bre Senador achou uma grande de&propor·
çlo na pena Imposta A calum·nia, e rebelllão,
etc. - •Parece-me que deve haver dl.fferença
latG é, conforme a Legislação. O crime com
gravidade diversa, diversa deve ter a pena;
mas entretanto eu vejo que isto primeira·
mente custa. muito a proporcionar. Põe-se
uma pena relath•amente ao artigo que trata
da Religião, que é o paragrapho 4°, e deu-se
contra o Dogma, como aqui diz. CLeu). Per·
gunto 111gora: O hO-mem que cahio em dizer
e tratar de ridiculo ou, mesmo, calumniar
aa parte do •Dogma, commet~eu um dellcto
igual tratando de resto, ·ou attentando con·
tra a vida do Imperado: ? Não isso ficará.
para a terceira discussão. Os argumentes do
Dobre Senador não têm forca contra os que
eu proponho. Seria bom não entrar em tan·
tas hypotheses, porém, se ellas são necessa·
l'las, não ha remedio. Disse o nobre Senado·r
que fique aos Jurados; mas os Jurados não
olham para a maior ou menor gravidade,
•e11ão na imputação que se f!lz ao réo; por
tanto, sustento a minha opinião,
Julgada a materla bastantemente
dlscutld:i, propôz o Sr. Presidente ã
votaçlo 1", o paragraplro 6°, salva a
emenda. Foi approvado.
2." A .pTlmelra poo-te da emend·a
do Sr. Marquez de Caravellas. :Passou.
3.• A segunda parte da mesma
emenda, relativa 4s penas. Tambem
passou.
4.• Afinal, propôz o ultimo mem·
bro deste paragrapho 6•. P. foi ap·
provado.
Pedio então a palavra, e disse·

ser tomada. em conslderagão, porque se bou·
ver um Regente ou Regencla, força é que
haja na Lei alguma dlsposlgAo . a seu rcs·
!leito; e neste Projecto nlo vem designado
mais do que o que é relativo ao Imperador,
e ao Princlpe Herdeiro.
0 Sn. CARNEIRO DE CAJoll'OS:-Estou pela
que disse o nobre Senador que se deve desl·gna:r isto na Lei, porque não têm responsabilidade pela Constituição, nem o Regente, nem a Regencin; e, m'esmo, porque o
systema da Lei ·é manco a este respeito, pois
sendo o :principio da Constituição que o que
não é prohibldo pela Lei p6de o CldadãÓ fa·
zel-o, ficava confundido não sendo aqui classificado; ha, portanto, uma lacuna, que convém encher. Ponha-se multo embora a .pena
estabelecida· para os ataques ao Principe
Herdeiro (leu) ; a minha opinllio é que todos os inviolaveis não devem ser Injuriados;
a Constituição .garante Isto ao Régente e 4
Hegencia; Ioga, deve haver alguma pena.
M-ando â Mes·a o seguinte paragrapho addi··
tivo, depois do 6°: ·
· "Inju'rias contra !1 pessoa ou pessoas
que exercerem a Regencla.
"Os responsaveis !~correm 'na pena de
prisão de um a tres annos, e na pecunlaria
de trezentos a novecentos mll réls. - Carneiro de Campos."

Foi apoiada.

O Sn. MARQUEZ DE CA.RA.VELL.\S: - Re·
quelro que se leia a emenda. (Leu-se). Estou que se deve impôr alguma pena a quem
dirigir ataques contra o Regente ou Regen·
cia; mas não a cada um doii· Membros da
Regencia, porque a ConatitulcAo afl·anca a
lrresponsabllldade â Regencla, e não a cada
um de seus membros em particular, por isso
deve dizer-se - contra a pessoa do Regente,
ou Regencla - isto é, a cor.poração
O SR. MAnQuEz DE ·PARANAou.t: - Eu
apoio a moção do nobre Senador. A Constl·
tutelo dlz: (leu); o Imperador nlo é responsavel, porque de justiça ê lnviolavel e
, 0 SR. MA.KQUEZ DE PABAl.UGUÁ: -.pare· sagrado; isto é multo mala amplo. Elle nlo
<ee-me que aerla bom accrescentaro~Se agora está Tesponsavel a ninguem, nem de cousa
- e os ntaqucs feitos contra o Regente ou alguma; a Regencla nlo tem responsablll·
Regoncla.. - PeLa Consti~ulçfi.o não têm :res- dade como Rlegencla, mas cada um de seus
ponsabllldade; e, por consequencla, deve ir membros particularmente ha de responder,
lato neste lugar. r..embrel cita espccle ipa.ra porque não. sAo lnviola,•els: nAo confunda·
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posso tambem delxn:r de fn.llar, porque ê ln· multa piedade o mandaram embora depola
exequivel o exercermos um caracter augusto de haver pedido ·perdão. Eu queria que ti·
e nllo serem maiores as offensas, que se !a.· vessemoe, como a!U, uma tal ·jurisdlcção:
zem a quem tem este caracter do que as ·que que a Cama.ra pudesse castigar os que injusão dirigidas a quem o não possue. Alêm riam os seus membros, e que não fosse tio
disto, a Constituição fez~nos inviolaveis, o grande a nossa -liberalidade, e que despreque quer dizer que não se nos toque. E como zemos este poder, que põde escora·r o nosso
posso ser eu inviolavel, isento de castigo respeito. Eu vejo desapiedadamente, e com
dado pela Justiça, se tenho outro, que tal· multo escandalo, injuriar os membros da
vez me offenda mais, qual é a injuria. a que Camara dos Deputados; e será conveniente
se p6de dizer contra a minha honra e eon· consentirmos nisso? Não, de certo. Estou,
tra o meu modo de p·roceder? Supponhamos portanto, pelas emendas; e quereria mesmo
que eu emitto a minha opinião sobre esta que se não supprimtsse a palavra - maioria
ou aquella materia, e que se diz logo: fallou - ·porque é uma explicação para o .publico,
assim porque está comprado •por este ou por e não para n6s que sabemos que maioria da
aquelle; p6de compadecer-se isto com o exer· Camnra quer dizer a mesma Camara.
ciclo augusto que temos? •E' necessario, pois,
O Sn. ALllEIDA E Ar.nuQuEnQuE: - Perpara que marche o systema, que as Camaras suadia-me, Sr. Pr~sidente, que para Re não
sejam respeitadas, porque são Poderes, e Po· poder atacar este artigo addittvo, bastava
deres .Soberanos; se ê tão alto e tão augusto lançar-se a vista sobre o artigo da Constio nosso exerciclo, forçoso ê que cada um tuição, que é bem claro; mas o illustre Seseja tambem inviolavel na parte da. offensa, nador que o atacou persuade-se que todos
que se lhe possa fazer por injurias. Adopto têm bastante forç.a de espirita para não facom multo gosto essa emenda, porque estou zer caso de injurias, e nisso engana-se. Acho
prompto a. cohibir injurias; vamos assim muito necessario que nesta Lei não fique alacostumando a Nação a civilisar-se. Acho guma aberta, por onde se julgue que se p6de
muita razão no que diz -Montesquieu, fallan· deprimir o individuo obrigado a emfttir a
do a este respeito, que é este o meio efficaz sua opinião; se tal acontece nfnguem fa.llaTA
de tornãr os homens mais civilizados, .oe para. mais. ·Passe, pois, o artigo additivo, e os Jurados em sua consciencia julguem como ·qui~
se não injuriarem mutuamente.
Não approvo a comparação que se · fez zerem.
Disse um nobre Senador que ainda não
com o Imperador. Elle é inviolavel, absolutamente, como bem disse um nobre Senador; vio ataques dess:t natureza; ao que responnão ha. circumstancia. alguma em que se pos- do, que eu aopezar de ler !pouco, tenho visto
sa dizer - neste caso é violavel. Elle ê todo a este respeito cousas muito revoltantes.
inviolavel e sempre, e n6s o somos s6 em- Admiro-me de que o nobre Senador, que tanto
quanto â emissão das nossas opiniões· na Ca- lê, ainda não as encontrasse. Nem na Inglamara. Seja.m ellas examinadas. IDiga-se que terra nem na França se permUtem os atasão falsas ou erroneas, que pecêam nisto ou ques aos membros das Camaras, como aqui
naqull\o, porque as enunciamos. Eu quero vemos qua.si todos os dias. Eu já me deixei
Isto para todos, e quando chegarmos :ao pa- de ler os periodicos, s6 por não ver tantos
ragrapho do Poder Executivo emlttirei a despropositos, e forrar-me ao desgosto que
minha opinião. Já um nobre Senador disse me causam. Lembremo-nos que na Inglaterra
que na Inglaterra os membros das Camaras foi preciso fazer uma Lei, que ·já cabio em
tinham o direito de chamar â barra os au- desuso, paTa reprimir as vindictas particulatores de injurias; eu ha mui pouco tempo res. E aqui os membros do Cor.po Legislativo
li, e ainda possuo um grande discurso de que a Constituição revestia de um tal caraFox cm 1770, a respeito de um gazeteiro, qu~ cter, hão de consentir ser deprimidos no
deprimira a um dos membros da Cantara dos exercido das suas funcções? J·ámais o oper·
Communs; o gazeteiro tinha grande i'Jil.rti1o mtttirei; e por Isso voto pelo artigo additlvo.
alll, e, apezar disso, foi chamado ã barra,
O SR. BoRGEs: - JA se disse que bastava
pôz-se de joelhos no melo da Camara · e por ler-se o artigo da Constltuicão para se nllo
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atacar este aTtlgo additlvo: accrescentarei camos penas âs lnjuriaa feitas As pessoas
ainda: pois se a Lei vai reprimir os abusos vlolavels, como então nos esquecermos doa
da llberda.de da imprensa: se debaixo do membros do Corpo Legislativo, que si\o ln·
principio de escudar os que são inviolavets viola.vels? Como se fallou a este respeito da
pela Constttulção, ella. estabelece penas aos Legislação ingleza, direi que, na . ·Lei de .Poque atacarem o systema adoptado, a Pessoa licia Franceza, achou-se tambem penas para
do 1-m.pera.dor, a Regencia., só chegando aos os que dirigem ataques aos membros · do
membros do Corpo ·Legislativo, é que se ha Cor.po Legtslatfvo: lerei o artigo. (Leu).
de · calar, e suS"pender tão Importantes provi- Ora, se as NaQl)es civilizadas impõem penas
den~ias? .Pois não podendo elles ser coma taes ataques, e se a constltuleão nos depellldos a comparecer perante as Justi~:as, clara invlolaveis, .por que motivo as nio 1mporque são inviolaveis, poderão ser injuria· poremos tambem? Fõra. Isto não seguir o
dos pelo que fizeram no exerclcio de suas systema adoptado nesta Lei.
funcções? Se não fOr a.pprovado este artigo
Jã se disse que tem havido abusos; e
addltlvo, se não merecerem attenção estas quando mesmo não tivessem havido, n6s os
espectes, a Lei sahlrá . com uma grande la· deveriamcs acautelar; e, portanto, approvo
cuna, e não Irã de accOrdo com a Constilui- o artigo em discussão.
ção.
O SR. VIscoNDE DE CATRú: - Sr. PresiDisse um nobre Senador que não tem dente. Havendo alguns Senadores impugnado
havido os ataques de que ~allamos. Sr. Pre- a minha opinião. não posso deixar de expU·
sidente, toda esta cidade · sabe· como têm si- car-lh'a, vendo tanto insistir-se em erigir em
do tratados os membros do Corpo Legisla- crime publico o que, a meu ver, só é dellcto
tivo. E. não v~mos essa Gazeta ao Brazil, que particula:r. Nos Codigos de todas as Nações
não teve ·outra tarefa mais que injuriai-os? sempre muito se restringia ·o numero dos
E se elle acabou, não vão appa.recendo jã crimes publicos.
certas a.llegorias nessa outra Gazeta intituDisse um Senador que se admirava da
lada - O A.nalysta - que coincide com a minha contrariedade á emenda additiva.
primeira. porque admitte injurias muito pal- quando, aliãs, esta se funda na Constitui·
pa.veis, apezar de se não publicarem os no- ção, que fez inviolaveis os membros do Cor.po
mes das pessoas a quem são dirigidas? Os Legislativo por suas opiniões emlttldas nas
que talvez julguem desnecessarlo este artigo respectivas Camaras. Parece-me que esse
porque já não existe a Gazeta. do Brazil, de- grande privilegio. con·forme as regras da
vem lem·brar-se que nada. embarga. a que Jurlsprudencia, não admltte interpretação exainda appareçam duas ou tres Gazetas da tensiva para diverso . objecto. A natural e
mesmo Mtofa, ou que no Ana.Zysta se requ' obvia interpretação do contracltado artigo
slte o esplrito de Injuriar, Já bem ensaiado constitucional, na commum intelUgencla., é
em alguns arU.gos, que revoltam. Aeautete-· que nenhum membro. do Corpo Legislativo
mos o mal antes de sermos opprlmidos e põde ser accusado em Juizo opor suas opiniões
approve-se o. artigo porque é muito neces- emfttldas na Camara respeaiva. Dahl, .po·
sario.
rém, nlo se deduz a lnferencla de que se
O SR. VEBGUEIRo: -·E' mister que fa.ça· deva formar Direito novo, até agora fnau·
mos differença entre individuo, e Legislador; dito, de serem accusados offlcia1mente pelo
Se é louvavel no individuo desprezar inju· Promotor do Juizo dos Jurados os que por
• rias, do é Isso assim no Legislador. E nlia Impressos fizerem injurias a qualquer DeputerA o Corpo Representativo o direito de re· tado ou Senador. ·por suas oplni~es alll emltpellir as injurias que se lhes façam? São tldas. Ainda que esses empregados publlcos
muito louvavels os sentimentos de •generosf· 11ejam mui respeltavels pela sua dignidade,
dade do ·Dobre Senador, que diz que se nAo sAo, todavia, peaBoaB do povo, e, pela Con·
faça caso desBaB InJurias; assim p6de ser stltulgâo, a Lei deve ser lgua.l ·Para todos
quando ellaa têm por obJec~ este ou aquelle 011 cidadAOI!, sem distlncçAo de seua cargos .
.Individuo, porém nunea quando ae dlTlgem tanto p~ra. proporem suas a.c~es nos Julzo!l
a.os Representantes da ~acAo. Se n6s mar- eata·belecldos, como para. se fuer justl!:a aoa
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que se consideram offendldos na sua honra exemplo do Parlamento lnglez, no tempo
ou em sua propriedade, O Deputado ou Se- de Fox, em que a Casa dos Communs fez
nador injuriado tem direito .salvo pa.ra · a vir a ella um gazetei·ro, que havia dito fOr·
sua. injuria pelo Juizo dos Ju·rados. Parece- tes injurias, e obrigou a pedir 'perdão. Para
lJle; em consequencia, exorbitante da Lei que não a'doptamos essa pratica.? Outro Se·
Fundamental, fazer-se de tal dellcto um cri· nadar disse que cada membro do Corpo Le·
me publico, que reclame o o!ticio de Promo· glslatlvo exercia uma alta Magistratura, e
tor e Accusador Publico, se o injuriado .pres· allegou o rigor da Lei do antigo system:!,
cindir de accusacão propria. Isso atê sobre· que dava a cada llagistrado o dirc!to dfl
carre,arla ao Promotor do odioso trabalho 1 jul.ga·r e :punir a quem lhe dissesse injuria.
de .pesquizar todos os Impressos, para exa· Parece-me absurdo recorrer-se a tal c:«·mminar se contêm injurias contra membros pio, que contêm enorme injustiça contra todo Corpo Legislativo. Se do artigo da Con· do o direito, que prohibe ser alguem Juiz
stituição, que fez inviolaveis os membros em causa propria; e ainda assim, ess.:. Lei
deste Corpo, se deduzisse o direito da of~i· 1 cdtosa, des'Potica, e de mero esp i.rito àe
cial promoção das suas injurias, por que ra· I corpo, ordenava, que a inquirição de teste·
zão a Camara dos Deputados, que organizou munhas do caso fosse feita pelo Inqui·ridor
a preRente Lei, não fez logo essa declaração, do Juizo.
e sómente formou a regra da accusação offi·
Outro Senador mencionou os abusos dG
efal das injurias, quando estas se dirigissem injurioso· escri•ptor da intitulada Gazeta do
ao Corpo Legislativo, ou ã maioridade das Brazil: mas a censura publica logo o fez
Camaras? A designação da maioridade é evi- cahir, e elle, atê. se retirou do Brazil.
dentemente exclusiva da minoridade, e mui·
iPor ora nos actuaes periodicos se tem
to mais da incivilidade. Não ê a Camara dos tratado com respeito os membros do Senado,
Deputados tã() zelosa da honra de seus mem- e s6 têm appaTecido invectivas contra um
bros? Como omittlo o artigo que ora se .pre- ou outro membro da Camara dos Deputados,
tende accrescentar na Lei? Parece-me que attribulndo-se-lhes designios ambiciosos ou
assim mui tponderadamente o fez para não sinistros, por algumas de suas opiniões ahi
dar pretexto á censura publica de proceder emittidas, e que a mesma opinião publica
por espirita de Corpo.
censura por exageradas, ou perigo'llas. 'U,oDfsse outro Senador, que no artigo pro- davfa, esses mesmos Deputados têm 1pres. posto nlo se olhava á pessoa, mas á digni· cindido de chamar a .Jurados os seus detradade de Legislador; pa'I'ece-me que nenhum ctores. Tem-se dito no Senado que a presente
membro do Corpo Legislativo .p6de arrogar-se Lei é Lei de efrcumstancfas. Se (o que não
o titulo de Legislador que a Constituição é de esperar) o povo do Brazil se mostrar
não lhe dA. O direito. de legislar sõ pertence tA() descortez, que, ;por impressos, escandaá Assembléa Geral ria sua c!IIPacidade, colle- losa e gravemente of!enda aos membros do
ctlvamente; e ainda assim, a sua decisão Corpo Legislativo, outra Legislatura proverá
não vale sem a Sancção do Imperador. Cada como exigirem as novas occurrencias.
membro não legi8'la s6mente a sua opinião
Sr. Presidente. Consta dos ;.perlodicos de
com submisslo ao Senado, ou ã maioritlade Londres, que actualmente no fervor da ·quesde seus membros. Raras são as Leis que paa· tão que se está discutindo no Parla~ento
sem com unanimidade de votos em uma e Brftannfco. sobre a emancipação dos Cathooutra CamaTa.
Hcos, se tem noa Impressos ·dito multas lnOutro Senador citou o exemplo de se· Jurlas aos membros de uma e outra Camar~
melhante ·LeglslaçA.o da França e dos Palzes e ainda aos Ministros de Estado (que são
Baixos. Parece-me que taes Legislações tive- tambem Deputados da Camara . doa Comram motivos locaes; e sendo recentes, não muns) attrlbui·ndo-se-lhes nada menos do quetêm à. sancção dos tempos, como a ~gfsla· o destinarem destruir a· Constituição do Paiz
ção de Inglaterra, onde não ha o rigor que que exclulo (m Cathollcos de cargos emlnenora se propõe. Um dos mesmos 'Senadores, tes; mas ahl não se tem considerado como
flUe se oppOz t minha oplnfAo, s6 referlo um crime publico taes Invectivas do •povo, pam
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serem ofticialmente conhecidas e castigadas entendido. Demais nõs aqui nesta Lei vamo
no Juizo do Jury. O Duque de Welltngton, 1 pOr penas a quem in'Juria pessoas, que nll
considerando-se atacado na honra .por causa são tnvtolavels, iporque as pessoas Imperla
de sua opintio emttttda no Parlamento, em nem todas são inviolavels, mas em attener
favor dos Catholicos, tendo apparecldo carta á sua jerarcbla temos marcado .penas
tm:pressa de um Lord, que o Invectivava, s6 quem as atacar: e como então as não ma
se desforçou pua desafio de pl!ittola.. Não ca.remos aos que são tnvlolavels? Ha de ujusttflco desafios: mas tambem não posso folllcularlo lndl•gno Injuriai-os, e elles est
dar voto para se converter em crimes pu· rem Indefesos? Como p6de ser Isto! .11:
'blicos Injurias impressas contra indlvlduos, emltto as minhas opiniões com franqueza,
por mais condecorados que sejam; !pOrque da f6rma que entendo; mas como as emltt
o não acho autorisado por Direito .commum, rei, sabendo que serei por isso injuriado?
nem pelo Governo Constltuclonal de lngla· Senado deve tomar isto em muita consld
terra, que para mim é o padrão para Lels , raçio; 6 preciso que a Lel seja tal, que c
_de ·Systema Monarchfco-Representativo.
hlba os ataques e as injurias que se fazei
o ··Sn. BonoEs: - Pela mesma razão. que aos ·membros das Camaras; e a emenda, po
a Constituição dá a outros a Inviolabilidade_ tanto, deve passar.
o SB. MABQUEZ DE CARAVELLAS: - Ten"
e nos deu a. nós, argumento em que se deve
admittlr o artigo additlvo. E porque quere- . dito por muitas vezes nesta Camara, que n
rla a Constituição que fossemos fnviolavels devemos sustentar até o ultimo ponto tu
perante a Justiça, sem ser • inviolaveis pe· quanto é l'egalla; porque não -é uma proprJ
rante (:ada um do povo, e no exerciclo das dade nossa, é um deposito que se nos e
nossas funcções a.ugustas? -Não haveria- nlsto trega, e que devemos passar inteiro aos no
uma incoherencia? Disse o nobre Senador sos successores. A Nação quer que sejamt
que a ·Lei vlnda da Camara. que tem sido inviolaveis; devemos, por eonsequencia, ma
mais atacada pelas ·folhas, não tem esse ar· ter a nossa inviolabilidade; ella está decr
tigo que agora se pretende addir·lhe. -Res· tada. na Constituição. a respe,lto das op
pondo: talvez que se não lembrassem dessa niões, que proferirmos no exercicio das no
especte, e nem per isso a deixaremos passar sas funcções. Eu não quero dizer com 1st
como veio. Por um tal principio não deve- que se não examinem as nossas opiniões;
riamos .fazer emendas, accrescentando espe· que s6 pretendo é que se não injurie. O G
eles, que .podiam ter escapado na camaTa verno é responsavel; é mesmo necessar.
dos Deputados, nem mesmo tocar nas Leis que a Imprensa, esta maior .garantia do G
ttUe dalli- viessem. Ainda maTS: 'talvez que verno Constitucional, pronuncie os Juizos
aquella Camara, sem duvida a mais ·atacada, censuras do publico, quando a Lei se n:
por motivos de delicadeza, não tratasse desta cumprir; mas não se poderá fazer isso se
;nateria, esperando todavia que o Senado ac· injurias aos Ministros? Eu não sérei eh
crescentasse o que de certo falta na Lei, o mado perante as Justiças, 'POrque sou fnvi
que melhor podemos fazer, porque não te- lavei; mas serei castigado de um modo mu
mos sido tão atacados. Eis a eX!Plicação que to mais prejudicial, porque serei offendi
dou ao descuido, talvez voluntarlo, com que na minha honra, neste thesouro que o h
se argumentou contra o artigo.
mem tanto aprecia; portanto, a emenda del
0 ·SR. MARQUEZ DE PARANAGu,\.: - Sr. lnfallivelmente .passar.
Presidente. Eu não queria taUar mais; .mas vejo que é preciso fazer dffferenca entre inviola·
Julgada, afinal, discutida a mater
bllldade e responsabllldáde. Quando se trata de
o Sr. Presidente propOz A vota.çllo:
poder dar contas a pessoas, diz-se que ~ res· ·
t.e o paragrapho 8°, salvas as em.~
ponsavel; e quando se trata de não poder
das. Venceu-se.
ser tocado, diz-se que é lnviolavel. A Constl·
2. 0 A primeira paTte da emenda
tuição por isso s6mente deu a lnvlolabllida·
,sr. Borges. Venceu-se.
de a todo o Corpo Legislativo, e a seus mem· ~
,3,e A segunda parte da mesn
broa, fazendo-se esta differença, está tudo ~
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emenda, rel",tiva ás penas. Tambem
se venceu.
Entrou em discussão o paragra.
pilo 9°:

.......

"Injurias, que tenham por fim impu,
tações, contra qualquer pessoa, de acção ou
acçóes, que a Lei classi fica em crimes, e a
quem com mina .penas; sendo da natureza
daquellas, de que em Juizo 'é admittida a
denuncia, e sendo a pessoa affrontada no
minalmente expressa.
"Os responsaveis ~ào obri.gados a provar
plenamente taes impu;açóes; e, na falta des
ta prova, além de serem decl.arados por Seno
tença calumniadores, incorrem na pena de
prisão de um a tres annos, e na pecuniaria
de duzentos mil a seiscentos mil réis."
Dada a hora ficou adiada esta ma
teria, e o Sr. Presidente marcou paTa
a Ordem do Dia:
1.° Continuação do Projecto de Lei
adiado.
2.° O Projecto de Lei declarando
os Alvarás de Junho de 1809 e 2 de
Ou tubro de 1811" relativos aQS le
gados de usofructo.
3.° Resolução autorisando o Hos
pital da Caridade na cidade de Por
to-Alegre para adquirir e possuir
bens d'e raiz, até o valor de oitenta
ccn tos de réis.
Levantou-se a sessão ás duas ho
Tas da tarde.

..
\
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a liberdade de exprimir os pensa·
"lllen tos par escriptos, ou por pala·
vras, que ficara adiada na sessií.o ano
terior.
A's dez hOl'as e meia sanio a Depu
tação que tinha de apresen tar ã Sua
Majesta.de o Imperador o disc1lrso
em resposta á Falia do 'Iihrono.
Progredindo pedia
disse

I

I

a

palavra,

e

O SR. ·MARQUEZ
DE
CARAVELU,S: Eu
convenho neste paragrapho, (Leu). A iniu
ria ou imputação de que trata aqui, é quanto
aos crimes que são de accusação publica;
isto é, crimes de que por Lei se admitte
deu uncia, por isso que in teressa á 'Sociedade
o ter conhecimento delles, afim de Ser cas
tidado o delinquente; portanto, estou par
esta doutrina. Neste outro ponto porém ê
que se me offerece alguma duvida (leu) ;
quer dizer que é necessario declarar o nome;
mas pergunto: E não póde ser o sujeito in
dicado por outra qualquer maneira? Ha, ás
vezes, cousas e circumstancias que indicam
um indivi'duo muito mais do que o prO'prio
nome, que fis vezes se confunde com o de
outrem. Sou, pOrtanto, de voto que se ac·
~l'escente ou por qualquer maneira, clara·
mente indicada - e offereço esta
E)rENDA

"Ao prtrag-nlipho 9°, accrescente-se no fim
- salva a redacçã.o ou POI" qualquer ou·
tra maneira, claramente indicada. - Mar
quez ele Cara.veUa.s."
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Foi apoiada_
O- SR. CARNEIRO DE C.nrpos: -

GonCi'YI:ll'açc7o

!'l'.r:srnF.YCf.\

DO

(~a

ProjeGto

SR.

DISPO

a.d-irulo

CAPELL-:l.O-l\fÓR

Achando-se presentes 36 -8rs. Se
nadores, declarou-se aberta a sessão;
e, lida a Acta da anterior, foi ap
provada.
Entrou-se na primeira parte da Or
dem do Dia. e continuou a segunda
dis,:ussão do 'paragrapho 9° do arti
go 2° do Projecto de Lei que -regula

Eu sou de
que estes para,graphos vão á. Com·
missão, porque ha diversas maneiras de in·
jurias e diffamações offensivas. Nesta ma
teria é preciso toda a clareza. Estou conven
cido de que a palavra - injuria - compre
hende tudo; mas como alguns Legisladores
tém feito distincções a esse res·peito, vá li
Commissão para se redi-gir. Tambem quizera
que se accrescentasse os ataques offen
sivos, e as injurias' feitas aos empregadOS
publicas porque, por exemplo, um Minis
tro de Estado, um Presidente de Provincia,

Iopiniã.o
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ria bom, Os Jurados .verão o que convêm
respeito das provas, porque aqu1Uo, que
defesa natural do rêo, em nenhum cuo 1
nega. Entendo que o artigo com estas esp•
ctflcacões fica mais claro, e que Isto ê esse
ctalme'hte necessarto para a · Sociedade e par
seguranca do mesmo rêo.
· 0 SR. ALYEIDA E ALBUQUERQUE: - 0 nr
bre Senador contlnda a tratar da materla,
eu torno a repetir que não estou prom·pt
para tratar della; porque eu Rio sei que s
deva fazer uma Leglslacão Criminal, a qua
EMENDA
. lrâ de encontro a que está. esta.belecld1. :;Gt
de cer:to ainda não conheco todos os rsso&
"lnjurias e lmputacões offenslvas contra em que a Nacão haja de admlttir denuncl:
qualquer pessoa, de accl.o ou accões, etc.
publica. Declaro que não approvo desta ma
Oarnelro de o·ampos."
neira o paragrapho; é necessarlo que sej1
tratado com mais vagar, para se ponderaFoi apoiada.
bem
todas as cl~umstanclas.
E pedindo a palavra disse
0 Sa. MABQUEZ DE CABAVELLA8! - EJI
o Sn. ALMEIDA. E ALBUQUERQUE: - Eu verdade o para.grapho é digno, como disse
acho multa difficuldade. neste artigo: nem o Ulustre Senador, que não devemos rue
sei como se possa determinar de uma ma- uma :Leglslaclio que vâ de encontro a que
nelra clara estes factos que podem ser multo está estabelecida; mas n6s havemos de tei
variados. Ha denuncias em que a paTte deve tambem Codl.go Criminal. e nesse Codfgo hl
jurar, outras em que é preciso dar flanca, de se determinar quaes são os crimes de acalém do ju.ramento. Ora, se entrarmos a des- cusacão popular, e qual a maneiT-a de procevlar esta Lei de todo o 'Systema da Legls- . der geralmente; por consequencia, na l'C=
lacl.o Criminal, bavemo-nos ver bastante em· gra que se estabelecer a este l'espelto, ha de
baracado's, e ainda multo mais quando se seguir o que se segue a respeito do paratratar da necessidade da prova; e quando se grapho.
entrar na averiguacão, se esta prova será
Os Inglezes têm dous meios de combater
diante dos Jurados, ou se dará espace para os Ubelllstas, um 'ê a a'Ccão ctvll, o outro ê
proceder ·a ella. ·E' materla multo dlfflcul- a accllo criminal. Na acclo criminal nllo se
tosa, e eu não tive tempo de pensar bem trata de provaT o facto: trata-se meramente
nisto. Declaro, portanto, que não estou prom- de castigar aquelle que se diz puzera em
pto opara a tratar, e queria que fosse adiada risco a tranqulllidade publtca; mas consldepara Se poder pensar com. mais VagaT, e na rado CiVIlmente, . Uma vez que prove, esb\
segunda discussão, então, tratar-se della.
ltvre o llbelllsta. o qual seS é castigado não
O SR. CA.BNEIBO DE CAMPos: - Que o ar- pro-tando. Esta é a .praxe que se oUArva.
tlgo passe como estA, não p6de ser, porque em Inglaterra, lá, de ordinarlo niquem vai
ha casos em que se admltte denuncia bem co.mbater. o llbelllata crlptlnalmente, ma.'
como nos crimes de devassa; outros .que a , sempre por acção civil, 'POrque fazendo-o
Lei expressamente o faculta, como no crime criminalmente, como nAo se admitte prova,
do extravio do ouro; e ha outros ainda, em fica sempre em duvida. na opiniAo publica.
que nllo se admitte denuncia. Quereria, pro- se era . verdadeiro ou nAoJ aquelle · facto; e
tanto, paTa poder pusar o artigo, que se cJe certo modo maculado o offei:tdldo: pore'Xpllcaasem esses casos, e atê· mesmo que se tanto, o homem de bem propiJe a accAo ctflzease a e:r'Pllcacilo pela Mva · LeglalacAo vil, porque B6 assim a calumnla ê cutlgadn.
Constitucional. Parece, pois; q·ue em se. di- Aqui a Lei nft.o faz essa dlstlnccl.o, porque
zendo que tem lugar em todos os casos de trata de um caso, que a Sociedade tem di·
crime, que se admltta accllo popular, fica- relto, tem, mesmo, utilidade em conhecer.
parece que devem ter dlfferenca do Cldadilo
niio emprcg:tdo; quanto a maior ou menor
imputacão; portanto; parece conveniente que
depois de ap!)rovada a materla, seja autort·
sada a Commissilo a fazer uma nova reda·
ceio de maneira que os artigos relativos aos
empregados precedam aos que tratam de ou·
tros simples cidadãos, pela conslderacAo que
deve haver na Legislação para co~ os ditos
empregados. Mandarei neste sentido uma
emenda á Mesa.
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Sti üw Ju1&; que BUllPU~esse que um homem

:.ut; "uh~m. te1' o<lsa pauta, que nunca
havio. oommettldo um dellcto •publico, não ra.m: e segundo o nobre Senador d
necessita de querella. particular, e procede 1 gue-so que atê u·gora não se ptH.lia ad
cx-cJ/ticio,· qualquer outro pódo tambem fa· trar jus~lçu.. Eu estou que a Lei foi
zel' a denuncia, ·1Jor isso que ê util que se previdente a este respeito.
suibA dnquelles quEi commettem crimes tão
Entrando a Deputação o Sr
grave~ Para quE: não fiquem impunes •..
O Sll. O.UvEtnA: - Eu não encontro dif·
sidente declarou suspensa. a '
siio; e, então, pedindo a ·pala
flculdo.de pratica. na materia. deste ar~i·go.
Db elle: {leu). Quando nos crimes ae ad·
sendo-lhe concedida, disse
mitte denuncia, é em razão de ella instruir
da existenola do facto. Ora, lt>gd que o fa·
o SR. MARQUEZ DE PAIIAXAOUA:
· cto se escreve, a. denuncia jã está dada: para a communicar ao Senado . que a Dep
a dar. era preciso o juramento, nos casos da logo que chegou ao Imperiltl Paço •
Lei, mas &qui só se trata de saber se ê ver- dada foi admittldo. a. ~ugusta. Presen
dadeira. Disse um mustre senador que ha Sua ·Majestade o Imperador, c depois
d1fficuldade a respeito da prova,; eu lláO'• recitar o discurso do .Senado, em resp
a acho, Quem vai intentar uma a.cção deve Falla do Throno, Sua Majestade Impe
tE:r as provas prom·ptil.s para al,lresentar. Se Dignou dar. em resposta.: -Que Agr
o facto que denunc111 >é da~tuelleY qlie preci-· lllilito ao Senado a Resposta â Fal
sava de provas por. escripto, tambem· deve-lts Throno."
ter, se não é imprudente, e se nli.o quer meFoi recebida esta Resposta
recer a pena, ou castigo.
muito especial agrado.
0 SR. ALMEIDA. E .ALnUQUERQUE; - Cada
Continuou o Sr. Carneiro de
vez vou vendo a mataria mais difficultosa,
pos dizendo:
pelos diversos sentidos que se querem dar
Por consequencia a Lei quere•
_ao artigo. Um nobre Senador jlt quer dar
ulguma
maneira coarctar esta ampl
por certa uma denuncia, e jâ quer, que quem
denunciar uma cousa, leve a prova na algi· Yontade de im-i;>rimir1 a qual é prejudi
beirn. Por ora não é essa a nossa. Legisla· Sociedade, sendo mal entendida, qual
ção. Querer jll destruir o systema, que n6s limitação que fez? Tratou sómente d~
temos; com quatro palavras, é o qu~ não etl.· rias; e não de accusaçã.o de crimes, os
tendo. Estabelecer se havembs de a.doptlir muito interessa ao Publico, que se
denuncias ·publicas ou particulares é uin çam, e que muftos não irão denunci
ponto muito essencial; é preciso attender Juizo, tnlvez para evitar esses juran
o SR. ALMEIDA. . E ALBUQUERQUE:
qual é a educação dos povos, é preciso olhilT
para seus costumes, para se saber estabele· Presidente. Eu já disse, e torno a diz•
cer uma ·boa Jurlsprndencia. Isto é uma. em- esta materia é .muito difficuitosa, e q
brulhada. Eu jll dis!e que devia ·ficar Miado sei o motivo, por que se. ha de querei
agora uma Legislação contradictoria.
o paragrapho,. e ~ esta a mlnhll opinião.
O .SR. l\L\RQtrEZ DE CARAVEr.us:
O Sa. CADiu:nw DE CAMPos: ...:.... ·Eu aslustre
SenadÓr confunde o processo ;
sento que se deve fazer differeMâ entre o
processo a que se suJeita o rêo perante a de ha.ver sobre os abusos da liber4ade
Justiça, e o processo que se faz ãquelle que :,>tensa. com o processo que ha de have
abusa da liberdade da im·prensa, Aqui trata.· castigar aquelle que se· mostrar que c•
se de punir o dellcto, pelo qual o tidadão foi teu o delicto que o ou•tro denunciou p•
.injuriado, não se trata. do mais; e 6, ao que prensa, Quando 4. llccullação é civilme
:in.e parece, >Onde tent havido alguma contu- ~entada, entãó ê que se exige .prbva ex!
são. Nós nãO: trataltlos aqUi senilo do pro- quando d é criminalmente do ttue s··
cesso a. respeito do individuo; e Isto nada tetn ê de saber ao o deUcto foi publico, - com o mata. Diseé o. ·nobrl! Senador qUê era quG ae roputa. jA libello uma carta e
preciso um Tclnto·r~o; cnttkl, todos oa Jut- :1. outru homom ent que dt.ga Fuão 01
1
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obrou desta ou daquella maneira, a quul, urtigo tomaao em aeu :verdadel1ro sentlch
·posto que não foi publicada pela Imprensa, LI·atu. só1nente de imputações, e não daa li
c não tol communicada senão a um homem, judas simplesmente verbaes. Sobre a a.dmi:
já é denuncia; e posta nos Jurados, easa s:lo da prova disse-se que havia ditflculdad
denuncia, se está. conforme com o escripto, para a haver; póde .ser que a haja, mas nã'
é este o corpo de dellcto. A duvida que an- é aqui lugar de se tratar disso; quando tra
Ugamente havia era a respeito de haver uma tarmos do processo, então se examinará.. ..
· tal ou qual prova., mas Isso por ora ainda discussão é sobre o modo de caracterisar eb
se não venceu, .porque . atê antigamente nem tas imputações. Eu pretendi caracterlsan cs
deixavam os Jurados dizer - é criminoso.- tas espectes, ;porém reflectindo outra vez, se
O Juiz de Direito é o que dizia. Portanto, bre este objecto, não encontro uma Lei mal.
não contundamos uma cousa com outra. Cl· systematlca que esta base que .se pOz. Se '
vilmente é que se procede á. prova, ainda cidadão tem direito de denun.ciar um crim'
que ha escriptores que são de opinião que daquelles, em que a Lei admltte a denuncia
deve haver provas, mesmo criminalmente, a uma Autoridade Judiciaria; porque nã<
que é pa;ra fazer com que muitos homens terá. este mesmo direito de denunciar á opi·
que não querem que tique em suspeita a sua nião publlca, ao Juizo da Nação esse mesm<
honra chamem o accusador por melo crimi- .crime? Não sei que possamos ter, uma bast
nal; e uma vez que provou, aca·bou-se tudo. que esteja mais em harmonia com o Systc
Diz um Jurisconsulto que,· ainda mesmo dan- ma; portanto, parece-me que foi multo bon
do provas, sempre devia. haver um castigo, exaral-a. Maa se quando o accusador no Trl
porque sempre é llbelllsta, e sempre tendeu· bunal de Justiça não prova a sua denuncL·é responsavel, do mesmo modo o deve ser c
a dltfamar.
O Sn. Atlumu. ~~ ALBUQGERQUE: -Sr. escriptor, qua·ndo denuncia ao Tribunal de
Presidente. Eu fallo multo claro, mas opa- Juizo Publico. Portanto, parece que o artig _
rece que se quer lnver,ter os termos, de que da Lei está multo bem concebido, e muit<
eu me sirvo. Eu não trato da pena., o que eu conforme aos prlnclpios de Justiça. E' pre
dl•go é se essa denuncia feita perante o Juiz ciso porém notar, segundo o meu modo de
é uma denuncia mais ·forte, por Isso mesmo entender. a dlfterença que ha de denuncia que é feita debaixo de juramento, do que denuuclução. Nós temos no processo crimi
aquella que é feita por um escrlptor; e qual nal alguns processos que principiam por deé a dlfferença que ha destas denuncias •pu- nuncia formal, quero dizer, em que deve ap
blfcas á.s outras? Quando me mostrarem que parecer uma pessoa que dá a denuncia, e
não são necessarias estas differenças, então que a.ssf.gna termo de certa ·responsabilidade;
ficarei sabendo essa.s cousas ma·ravilhosas.
mas ha crimes menos graves, em que esta
O Sa. MARQUEZ DE CARAVELLAB: - Nã.o não é necessaria, e basta uma denunciação
se trata da denuncia que se dá. ao Juiz; tra- feita ao Magistrado; neste caso não é de·
ta-se do que escrevendo diz que FuAo, por nuncla, no sentido technico; porque ha. muiexemplo, tem preparado veneno para Fuão, tos delfctos em que esta especle de denune aquelle. achando-se offendldo; chama este cia é admittfda pelo oftlclo da Justiça, que
a Juizo para que elle prove o que avançara em todos os casos deve proceder em razão
a.fim de ser-lhe Imposta., quando o não prove de seu offlclo; c, então. tambem é permlt·
& pena do abuso da liberdade da Imprensa; tido fazer a denuncia a este M81glstrado, mas
mas se elle prova que com effelto FuAo fez nem por isso é obri.gado neste caso, quando
aquelle crime ,entlio j4 esta Lei não tem na- se denuncia particularmente, a proceden a
da com lato. Agora quero que lile diga o 11- sua denuncia, que chamarei denunciação
•lustre Senador se Isto ê denuncia, ou não. para dlfferença; nease caso .não tem sobre
Creio que nlnguem dlr4 que nll.o.
si a responsabilidade deue procedimento. vai
O SR. VERGUEIRo: - Nada direi sobre as fazer responsavel aquelle que lifitrciou. Neste
emendas que se têm posto. Quanto ao para- sentido é que eu entendo que quando a1)ul
grapho, a. .palavra - Injuria - comprehen- l!e diz - denuncia -:-- entende-se - nos ca·
dla tuclo, o mais nAo era necessarlo. Esta soa em que a. r..cl exige a. denuncia com as
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.formalidades precisas. Talvez ficaria mait;
claro dar esta lntelllgencla, quando tem lu·
gar o officio da Justiça, para tirar tod,as as
du\•idas. Se, porém, ha casos, en1 que a de·
nuncia tenha lugar, e que não sejam admit·
tidos nesta Lei, então. seria necessario que
nós refor1nassemos o Systema Crlrulnal to·
do, porque as ,partes de um systema são tão
Jip;adas que não se põde melhorar uma parte
sem melhorar o todo. Portanto, ,devemos Ir
segundo as clrcumstancias, e a lei da necessidade. Quando se melhorar o systema cri·
minai, então, se declarará dlsflnctamente
aquelles casos, em que deve ter lugar a denuncia ou accão publica. Para Irmos. pois,
conformes e com mais clareza, será bom
que a palavra - denuncia - se tome num
sentido restrlcto, assim como a differença
que ha quando entra o procedimento da.
Justiça. Mandarei neste sentido uma emenda.
Mandou á. 1\{esa a seguinte
EllEXD.\

''Paragrapho 9.• Accrescente-se - ou tem
lugar o procedimento da Justiça, em razão
de' seu officlo. - Verguei1·o. •·
Foi apoiada.
Fa.J.lou o Sr. Evangelista, mas o
seu discurso não foi percebido pelo
tacbygraph·o.

O SR. CARNEllw m: C.urPos: - Parece-me
que este paragrapho o que quiz estabelecer
foi o principio de se denunciar. como já se
disse multo bem, á opinião publl~a todos
aquelles cr·lmes. que Interessam ao publico:
e quaes são esses crimes? Não é como disse
um nobre Senador, que a denuncia sô· ·tem
lugar ou nos casos de devassa, ou rios casos
em que é expressamente permlttida.
Ha. casos que Interessam ao publico sa·
ber e que são connexos com o actual systema que tem dado .para elles acção popu·
lar. ·Diz a Constltuleiio: (leu). Ora, aqui te·
mos acção popular, .neste de suborno. peita.,
etc. Parece. pois, que ficaria o para·grapho
mais claro, dizendo-se que tenha lugar em
todos aquelles cnsos, em que houver acção
popular.
Fez e mandou li. 1\te!':a n. seguinte

E!I[EXD.\

"Ao paragrapho 9.n Injurias e Jm
tações offenslvas, contra qualquer pessoSI
acção ou ac!:ões que a Lei classifica em
mcs, c n que comn1ina pena.s; sendo da
tureza daquellas que se chamam crimes
bllcos, e em que ha lugar a acção popula1
sendo pessoa, etc. - Salva a redacção.- (.
11eiro de Campos."

Foi apoiada igualmente.
o s11• VEIIGUEino: - Sr. Presidente.
rece-me que a emenda concorda na doutr
sobre a caracterisação da especte de delic
de que se trata neste paragrapho. A dlv
sidade é sómente sobre o modo de expr.es:
:t doutrina.
Port9nto. parece-me acert~
que, quando v. Ex. puzcr á v.:>t::~c;ão, de:
sempre salva a redacção, porque póde a Co
missão achar um termo mais frisante.
Julgando-se a materla discutida,
Sr. Presidente propôz á votação, p··
maneira seguinte:
1." O parag.ra11ho 9". salvas
emendas. Passou.
2." A yrimelra emenda do Sr. Ca
nelro de Campos. Tambem passou.
3.• A segund& emenda do mesn
Sr. Carneiro de Campos, e a do S
Ver.gueiro. Foi approva.da :1 sua m
teria. salva a redacção.
4." A emenda do Sr. .Marquez ,
Caravellas. Foi igualmente appr
vada.
Entrou em discussão o membr
deste paragrapho 9", relativo ás p:
nas, e pedindo a palavra, disse
O SR. VEnr.uEmo: - Sr. Presidente. D'
vemos considerar esta Lei em duas partes
um;a. que trata de reprimir os abusos de l
berdade de Imprensa relativos ao Impera
dor, e outro que tem, por obJecto partlcula
os abusos commettldos contra o cldadãc
Quanto à. primeira é licito que, em razii.o ele
seu objecto, as penas sejam multo mais gra
ves do que as da segunda; mas vejo qur
nesta classe ha. penas maiores do que n:
outra. Vejo nf)ul quando trata de injuria~

Sesiio da 16 da Maio

if>S

s

feitas :l Familia Imperinl (leu); vejo neste
outro :u.tigo (leu). Ora, esta ·pena é muito
maior do que aquella que acabei de ler: por·
tanto, parece-me que para ssgulr esta escalf!.
a pena deve ser menor. A que trata. do cida·
dão vek que €. muito grave, e nüo é pela
sua gravidade que se hão de reprimir os
abusos; a prompta applicar;ão de uma pena,
ainda que moderada, pl'oduz melhor effeito.
Consta-n1e que uns Jurados, que acharam
muito grave a pena estabelecida pela Lei.
em vez de claasi!ioarf!JD Q dt:llicto em um ar·
tigo, o clas~ificaram em a}ltro, por :;~er mais
moderacla a pena. Para ~vlts.r, pois, e~~es
inconvenientes, !Proponho uma. e~enaa de
pri~ão, e de ceJD
quatro mezes a JliD ~nno
a trezentos mil réis de mp.lta.
.Mandou á Meal:f. esta

posto sejam das que a ·Lei classifica em t
mes, e a .que comminq. penas, não são te
via daQQellas ela que em Juiao se admi
denuncia; e imputacões da toda e qualq1
acgão ou fP..cto da vi4a. privllda e llomestl
"Os 11esponsaveis, que neate caso,
são admlttldos a provar as imputacões, n
· cs motivos dellas, incorrem na pena da
sii.o de tl'es a neve meaes, e na pecunl!l
de cem mil rêis a trezentos mil 1léis."
O Sr. CarnelrQ de Co.mpQ:i off,

ceu a mesma reqncgfio que hnvia
ferecldo ao outro; e, havendo-se
dil!tUticla. a materla qeste para:
p}lo, PfOP~·se á votagão, e foi
pr9vado, devendo ser redigido !
OomJJlis~iio de Legisla~ão, na f6
do antecedente.
Entrou em dlscussio Q

ae

"Paragrapho 9. A pena será quatro me·
"Paragrapho 11. Injurins que tenham
zes a um anno c}e .prlaãQ, e cep1 mil r~is a fim deprimir os cidadãos por qualquer
trezentoa mil réi~ de tp.qlta. -,.. Vergueiro." · neira.
•
"Os responsavels Incorrem nas pena::.
Foi apoiada.
numero 10."
O SR. CAR!\"EIRO DE c.u!l'os: - Sr. PrePedindo a palavra, disse
side:nte. E' verdade que neste paragra.pho a
O Sn. Or.tVEmA: -, Sr. presidente.
pena é maior do que a do paragrapho das
para.grapho
parece.me ocioso, porque nó:
injurias á Famllia Imperial; mas,· tambem,
ha a differença de que neste deixa de se : dissf)mos nos par&~graphos nano e dectu
admittir prova; o que não acontece no ou· mesma cousa. Jâ estabelecelQOS :panas co
tro. No abuso commet'tido Telativamente a : aquelles que fizeram imputações contra 1
um particular, o réo tem o direito de pro- · que!' llGPIOa POl' crimes publicas, ou !!
var, e no commettido contra a pessoa do a vida pri\"P.Ilf\., Offereça uml\ emenda
Imperador, fa1ta esse ilirelto, em attenção . prea1tva.
Foi á Mesa a seguinte
ao Sagrado e Inviolavel da Pessoa contr.a
Quem o abuso so dirige. Eu não poderei gra·
duar as penas; requeiro, porém, que todas
essas eousas se reservem 11al'a a Commissão
de Legislação, e que esta depois as apresente
"PropQJ:!.}JQ qtJ~ s~ §'JlP.lH'Jm~ q paragr
arranjadas ao Senado.
1~ CQD19 .red.tJDqªP.J~, __: .On1iÇirq,."
0

1

Fo!

!!-PO~a~o ~f?te reqw~r~~~nto;

e,

foJ

~pCilldft.,

cntrandq p. s~a J:P..Jl~~rh~ !!Jll 4l~ç~~"
o Sa! MAnQVE~ . nE C4nAn:r.us: são, o ~·r: Q!lrneiro de Cam,p,911 Q s~!l= Fl'esta~nte. ~ãa PPI!BO DJe oonformar o
tentou; e não ~ª'V~Qd9 ~a:is .quem sunpJtesaijp do paraarapho. Vejatp.os do
falla:sse~ fo~ pqsto 1\ yqt!',çãp, ~ f~l tr"-tiL. o paragra,p)ll) 10. a.m !lllas part:
. apprQvado.
P~tmetr..a tr~~p, de 'lpjur.laa e lmputllgftes
Leu-se o
sa.~qnda tr~.ta da v~4a prinda: v. g ...
•pal'agra.pho 10. Injurlall

que
nn ·

tenham por guem disser: Fuào é mão mar.tdo, dã ~
daa etn sua mullter, ete., tem abusa~
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trat:mdCJ ela vitla particular de um ci·1
Aqui não trata disso; trata ele um
defeito n::ttural, que tenh:L o homem, e se
ruetta a ridiculo. como cu jâ vi em uma
Gazeta estrangeira, que punha .alcunhas, e
criticr.va de uma maneira picante. Deste
objecto é ·que trata o paragrapho, porque
Isto õ uma cousa que de qualquer. maneiro.
deprime.
O Sa. PLH'J'!lnA: - . E~ses exempl(f.; que
acuba de apontar o illustre .Senador; pensa
que entram na vida particular.
dadftc.

O SR. Ar.)n:nM.

E

Ar.BuQuF.nQur.: -

Sr.

Julgada ·a materia sufficienten
discutida, foi posta á votação,
maneira seguinte:
1.• A suppre.es~o do paragi
11. ~ilo passou. ·
2,u O paragrapho 11, salva :t '
da. Passou.
.3, A ·~menda do Sr. :Warque
Part\na~uA. Tambem pa~squ.
0

SegiJjQ-se 3 cli~pussúó 'CJQ
"Parílo~rapl!o

:t~.

Esta. meama disp'
d11s mJul'Ja
imput-agões aontrn pef;soaa enanrregadn:
funcqões publiQ!I:s, quando 'Se diri·gire
suaa P4!11~oa,a, vida priv~tda e 4omest!ca
. l:1.gõas pal'tic!lllli:'CS."
·~e

Ql;ls~rv~v~~o :l

r~spajto

Presidente. Este Pllragrapho é realmente dis·
tincto do outro, · e não põde cleix~r de pas·
Mr. Os defeitos estão na Lei, J)orqua chama
injuri.a o que é imputacao.
O SR. :;\IAnQUE?. n~ ·PARAX.\GVJ: - Sr.
Presidente. Sou qua!ii do m~smo parecer. O
Pedia a palavra e disse
o .Sn. MAHQUF.7. DE C.u;.\\'ELL.\~:
mu:stre .senador bem mostrou que aqui se
trata de imputação de tcda e qualquer acção, paragrapho
não p6de
passar como est
.
.
ou facto da vida privadjl. A. p~IF!.vra injurio. ·Drlmelra vista se conhece que ha aqu
comprehende tudo. porénl eu accrescentaria .de redacção; e, além disso, neto aqu
a palana - zombaria - por·quc tendo·sc fal- ~alta. (·Leu). Ora isto quer diZer que
lado nisto em outro Iu.gar:. parece que esta posição do paragrapho ündecimo é .a
excepç~o fcrma aqui regra em contrario. Ha. vel a este. ·Parece-me, pois; que se de
.· zombarias que equivalem e, ás Ye:l;es, depri- · digir desta maneira: l;..s disposições d
mep:1 mais do que uma injuria.
ragraphos 9°, 10 e 11 se observarão
Julgc, pois, que se deve accrescentar a peito das injurias e imputações con·
palavra - zombaria.
·pessoas enc..11rregadas de funcções P'
Man.iou a seguinte
quando se atacar sua pessoa, v!da prf
dcmestica, e relações particulares. Se
:se quer que esta mesma disposição f
EME~DA
tudo, então abranjc. todos os p*ag1
"Ao parn.grapho 11 accrescente-se -!llom· que . estão neste artigo.
O Sn. BoRGES: - P;trece-me que ·:
bnriu - depojs de injm:las. - Mar-qu,ez de
t1~o
é des~ecessari9; e, portanto, s~1
·. Paranaguá."
.
ih()r suppr.lmil-o. Eu offereço umq. '
Fot igualmente apoiada.
suppressiva.
O Sn. Or.rvEmA: - E,:sta,ra persuadido
:M:!l:!H~Qu 4 Me:;a · a sc;;uint·:
que isto de Leis, quanto menos melhor; porém cada vez vejo esquudrinhnr mais cou, sas, e desta maneira ficarão os cidadãos bra·
zileircs reduzidos a um Convento de fraclP.fl
"·~upprilJI.!l-!!e o pJ!.raa-rap.llP 12.
~m Semana .Sa.nta, onde não se póde ri:-. nero
Tpn~çi.q pqrge~."
tombar.. etc.

o

Sn. Ar,liEIDA

~

AP~UQUF,llQUE: - mn
p~lav~ - injuria-

Fq(

f.pOiad~,

.··i c01ltfll~Q,ndc;a a disçu~ã~
n.ssentava que ficando a.
se devia tambem confiar o modo de a enten·
O Sn. MA~QUEZ nu OAliA \'ELLAs
der á cop.sciencia Q,os Jurados. Não suppo- Pre~ldente. Eu não po1sa convir e
nhamos que os Jurados sejam ·ti\o mlios ~~:uP. deixo de ha-vor alguma iPl'Dvitfencia.
achem crime onQ.e não existe.
polto dQJJ empr~aado'a J)ubliooa, em r

iOO
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seu Otticlo. E' necessario entender a Coo- distlncta que resulta da sua ditterente poii
stituicio..pcls quem lé empregado 1Publlco cio na Sociedade.
não ha de ter as garantias da Constltulcilo!
o :SJL BoJJm~s: - o nobre Senador su!
Não é a Constltulcão quem dá os direitos: põe que quando estes homens forem atacadc
os direitos que o homem tem silo da Natu- deva o calumniador ter umu pena maior d
reza, são relacões que se acham na Bocieda· que quando forem atacados os outros cid:
de de um para com outro. A Constttutçlo di\os; não concordo com essa ·opinião, Tant
nada mais tez, do que empregar os meios de 1 direito tem o Juiz de Fóra, e o Corregedo
serem sempre seguros os direitos. ao homem: como outro qualquer cidadão. quando se trateis o que a Constltutcio fez; e nem ella po- da vida domestica, e particular; que se a!'
dia tirar ao homem, empregado publico, o grave porém a pena, quando as Injurias fo
poder de chamar a Juizo um calumnlador rem dirigidas áti suas func~ões publicas
ou outro qualquer que lhe imputasll un nisso concordarei.
o Sn. ALllEID.\ E Ar.nuQm"HQÍ.:J:: - Que :
crime, uma vez que fosse com falsidade. Ora,
tambem, é claro -que o conservar qualquer Lei estabeleça, que 0 empregado publico sej~
lllesa a sua reputação, ê um direito lnhe- mais remarcavel do que outro cidadão, na;
rente ao homem, e que a ·Sociedade deve suas funcções, concordo: mas na sua vida
manter. Aqui não s6 se tira esse direito, mas, privada, elle é 0 mesmo que outro qualquer
atê, o artigo está. ordena~o de uma manei-ra cidadão; por consequencta gozado mesmo di
equivoca, porque diz o arUgo 3o paragrapho reito. como, porém, aqui tratar-se das acções
2°: (leu). Ora, se se disser que eu commettl do homem em qualtdade de homem, e não
uma Infracção de Lei, não terei o direito de como empregado? Acho que o artigo, como
mostrar que não commettl tal lnfraccão?
está. redigido, não p6de ser melhor.
Quanto, porém, ás violações e machtnaO Sn. 1\bnQUEZ DE C.'-UA\'EU•.\s: - Eu sei
ções contra o Estado - Imputa-se ao empremui bem que os empregados publicos, como
gado publtco; fica sem acção, ·por. Isso que,
cidadãos, estão na regra geral; mas é ne·
se elle chamasse a Juizo quem lhe fizesse
cessarlo que se declare que quando as ca·
taes Imputações, o Juizo diria: "Não ha cri·
lumnias lhes forem dirigidas como simples
mlnaltdade, porque diz o para.grapho que
cidadãos, elles têm em tal caso os meios de
cada um p6de fazer imputações ao empreoutro -qualquer, mas quando fôr em razão
gado publico, e este não tem acção; por Isso
do seu offtcto, quero que se declare ·a diffe·
não tem lugar". ;Parece que devemos conser·
rença, afim de se não confundir a. vida pri·
var a Jtberdade de Imprensa, e toda a'QuelJa
vada com a vida publica, assim como quero
Instituição que nos seja necessarta; mas,
que haja toda a ltberdade de exnminar, e
tambem, devemos reprtmf.r, quanto f6r poa·
censurar operações do Governo, e empregasivel, os abusos das Instituições; e, por Isso,
dos publtcos, mas com a decencla necessa·
ê necessarto que a Lei reprima o abuso. deste ria. .
direito. Seria, portanto, absurdo dar uma 11·
Pedlo a palavra 10 Sr. ·Borges, mas
berda.de tão extensa, e, ao mesmo tempo, nio
por haver. dado a hora. ficou est.a
cohibir os abusos que podem_ provir delle.
materta adiada.
Não estou pela emenda da suppresaio.
O !r. Presidente deu para Ordem
0 SR. CARNEmo DE CAMPOS! - Sr. Presl·
do
Dia:
dente. Eu estou persuadido de que ae deve
t.o A continuação do ·Projecto de
p6r alguma providencia a respeito doa emLei
adiado.
pregados. Todos alo lguaea perante a Lei, ê
t.o O Projecto. declarando os Alva·
verdade; mas, entretanto, a Lei exige mala
-rú.s de 17 de Junho de 1809 e de 2 de
respP.tto aos empregados publlcoa que alo
Outubro de 1811. relativos aos lega·
depositarlos do Poder. Portanto, '!OU de opl·
dos do usofructo.
nUlo que haja um artigo especial que trate
3.0
AResoluçAo autorlsando D
. das InJurias feitas a estes empregados, e que,
Hospital da Caridade na cidade ele
depois, se appllquem essas doutrinas aos ouPnrto-Alegrf' para adqul1 Ir e po11sutr
tros cidadãos, com a dlfferenca da lmputaçllo
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ben~ üe rui z a t~ o valor de ui ten ta
contos de réis.
Levantou-se a sc::;~ão ás duas !lo
ras da tarde.
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38 Srs. Senadores, declarou-se aberta

a sessão.
O Sr. l' Secretario declarou que
Os Sr,s. Senadores Patricio e Camara
pa rticiparam que não compareciam
pOr se acharem molestos.
Ficou o Senado inteirado.
Entrou-se na P parte da Ordem
do Dia, continuando it segund~. dis·
cussão do paragrapho 12 do antigo
2" do Projecto de Lei que regula a
liberdade de exprimir os pensamen·
tos por escripto ou palavras, que fi
cara adiado na sessão a'ntecedente,
com uma emenda suppressiva do Sr.
Borges. O Sr. Presidente lembrou a
este Sr. -SenadO,r ·que lhe competia a
palavra. pedida na vespera; e, ce
dendo elle, ergueu-se o Sr. Ma rquez
de Caravellas para se informar se
estava na Mesa o requerimento que
havia feito, afim de que fosse esta
mate ria ii Com missão para ser nella
examinada.
O Sr. Presidente respondeu
que
sim; e que, por isso que se apre·
sentara no fim da sessão, ficára por
decidir.
Pedio então a palavra, e sendo·lhe
dada, disse
O SH. M.\RQUEZ
DF:
CARA\'ELLAS: Eu
requeri que fosse a uma Ccmmissãgo este
paragrapho 12 e o artigo 3°, com os seu f
para·graphos. por uma razão, que ainda mE
faz insistir, e ê que este paragrap!lo den.
soffrer um additamento, e o outro paragra.·
pho precisa de emenda. como já fiz ver. Ora,
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esta mesma disposição, que se iê no paragra·
pito 13, não é a que se acha nos 10, 11 e 12;
porque então se diria - todo o arti,go; ma::.
não se póde dizer que esta mesma disposi
ção - comprehende o artigo todo, por iss(,
queria que se disse&se: as dis-posiçoe"
dos paragraphos la, 11 e 12 seobserval'ão o.
.r-espeito de injurias e imputações, etc.; 
ou, aliás, a Com missão .arranje isto comL
melhOr convier. Eu tanto mais insisto, quan
to mais 'reparo que, limitando·se simples
mente esta injuria ás imputações que se fa
zem aos empregados publicos, quanto á su<..
vida privada, a respeito de seus Officios, se,
diz mui expressamente não são crimino
sos, etc. (Leu o artigo). Assento, pois.
que o artigo está bem feito quando diz: -"
não dão occasião á formação de processo :
mas isto nada tem com a analyse e censuro.·
que se faz; portan to, acho que não se po
dendo deixar de acautelar as injurias, que se
fazem aos empregados publicos. seria pri
val·os do seu direito natural, e nem a Con·
stituição quer tirar-lhes um tal direito. De
ve, pois, ir á Com missão, p.a-ra. que extreme
o que é verdadeiramente crime. do que péde
Ser' permittido pela liberdade de imprensa,
e conhece~ie sobre que recahe a censur~ dos
actos dos e'{u'pregados, porque é só sobre es
tes que não ha nccusação; mas uma vez Que
nisto se ingiram calumnias, deve o empre
gado ter acção; não é justo, não é cOllsenta
neo á razão que elle seja calumniado. sem
ter defesa; assim requeiro novamente que
se mande isto ã Com missão.
O -SR. PRESIDENTE: - O Que estiJ. em dis
cussão é só o paragrapho 12, e n~LO o ar
ti.go 3".
O SR. M.\R</UEZ DI'; C.\IL\l'lcLLAS:
Mas
como o paragrapho está intimamente Ji.g.ado
como oartígo, por isso tambem fallo.
O SR.PRES!DENTE: - O que está em dis
cussãoé o paragrapho 12. mas o requeri
mento do illustre Senador envolve o artigo
3'; portanto, é mister que primeiro se apoie.
(Foi apoiado e entrou em discussão.)
O SR. BORGES: - Eu n~o posso desco
brir a intima ligação que o nobre S-=nadç.,.
encontra entre o para,grapho e o artigo O
p.aragrapho 12 tende a applicar as disposi·
ções já feitas aos paragraphos an ter,edeu t<i!9
nos empregados publicas, pejos factes. en;.
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que ~u.n~~ .,[j.1~w!l~aucíii .l.. »Ü"- viaa. l)rml.·
da.; mas que tem lato com o parasr.aph•) íe·
guinte, que só trata. diL 1ua vida. publica'?
l!lstoli pelo que disse o uobre Sebador, ~tüe
ou se supprima. 1ito, ticando os empre~adotl
com os outros cidadiloa, ou, entü.o, dlgo.-se
que aa disposições serlb appUcadas na. fôrma
dos paragraphoa 101 11 e U, pois nii.o ha a
ligaçil.o que o nubre Senador ·preten·.le have1
cncnntl'::tdo, Quando ee trntar do ari:igo, irli
então á Commisido; jpelo· manos, nasim o
entendo; e a Camara b deddlrá cc.mo me·
lhor parecer.

como pessoas, •Logo, ha todo c nexo nes
cousas, pelo menos eu não entendo que e
diversifiquem. Quer isto vá á . Commls~
quer não Vâ, ê sempre verdede que o art
2· está em tal miscelauea, que é preciso r•
gi-r-se por outro modo. Limito-me, por '
a dizer que todos estes paragraphos I
muita ligMão entre si.
O Sn. BoRGES: - Sr. Presidente. Con•
que attelidnmos ao sy!temn destt~ Lei. 1
.:>ccupou-se, atê o paragra.pho 8", dc.s pc!:S
q:.te são responsavels: aenbou isto·; !lgora
cupa-se de toda a Nação, comp::-ehcndendo
0 Slt. C.tft~ElKO DE C.U!POS! - EU S\18· dOfl os cijadãos. N!u den!!los sup;;>ô!", r
tento o requerimento do nobre SQna.tlor, para. modo em que está. radigidn; qUe elln faz u
que fossem tlstes pl!.ragraphos e o artigo é. abstracção dos empregados, Pl.1rtttie já se
Comtntssão; e tambem com o intuito de mu· gislou nos paragtaphos 9" e 10 contra as
dar a tollocagão; mrUI nllo fui de opinião que jutias em gerat ; já a Camara prbferio a ,
se não discutisse . esta matetia na C4marn, res!Jeito o seu juiztJ, e te!n ·depo!!:l o P<
antes de se mandar 4 commissi.D para a grapho 11. n.Mm dtiquelles càsos, que só
colloco.r onde parecesse melhOr-. O plano qUt; de denuncia, cu qui! li!io crimes publicas,
eu havia. 'l)ropmrto, .era. t.ra.~r~e ·primeirào t.abeleceu-se uinn pena. á.s injürHts feitas
mente dos delletca dos emliregados em ge- seu credito, enYolvendo·os com todos os
ral; depois empregados ra~~pansa.veisi fol· tl'os cidll.dãos. Achd lbtõ muito eonsenta
lar-se tambem dos delictoa doa seus e!n·pte· A bOá razão porque o empt!:!.gado não de
gos, e, emfim, da sua i~illá lJ!Ii'tléulil.r. Mas de ser cidadão, e cotno tàl, ei11 suà vida
isto deve primeiramente gef. Mui discutidti; i-"adll; tem por si a di!lposiçfio legislativa
deve saber-se ttuaes silo e~lles crimes, part fà.vurece a todos os eidMfi.<:::t Portanto,
que n commissão ttabàlhê, tu!sundo o ven· ~e ~upp1'tma este llrt!go e st! entenda
cido. ·Coli.Véfil que· t!Ilà. ~Iliba <lllé Veli& deve por esta Lei o êmtll'egadt>. rtm:ntt> â sua -v
tot' ilqut!lle QUe côttitHI!Ué ett!é1!111US cóbtta · os prlvb.da, tem a ni~smli ttctão d.e hi!uri:l.
empregar; pUbllco!i, prlnt!ltJlando pelbs mato· tem qualquer cidtt!lãa: uu pMse c ari
res; e, depbls, pa.sallndb ao11 à.tall\U!~ em tlt· êotno está., pa.ra que o escritJtor t!.fi.o se '
zãO do!! &eu~ empreg~, @ aOá que ~ê falem l I)::nhà. habilitado a injurlbt' tis emprega
E!ln sua vida lJ:'lvMa. ·Aeh6; pott!tn, qu~
,;;ua. vida ·privadll,
0 artigo 3° 1;fferecé tlftid. tli!cUBBãd bem n1tun1 tnal p6de fazer Isto, porqUê 1.1 m~lt•.
dlfferente. Por<tan'to, ttlitêdlbs - desqa tttã· do àrtlgo ê multo diffet'ente. I\ Lei ·quer
teria; para que quando fôr á. Commls!!lic:J, jfi. se resp.onsablllse aquen,e .qtl.é dt:!Ptimir
t!llb. estel:t i!egurl!. da oplb.llô dn. Cnmara, e E!tnpregados por fa:ctôS da sua vida, e qua
11
trttbb.lhe 1111 co!locllçA:o orléDtft.db. · pelo qUe l!e l!ê trn.tttr dtl artigo 3 , fltlt'el entãó uma en
dd., tttte julgo neeel!!!arlb., c que talvez cor
vencer.
isto.
0 SR. At"MitTI)A E AtAitltltft!RQlil'l: ....,_ Eu
0 SR. PltES1DfilMTE: - Nesse cas:; pód
al!seb.ttl que t'Jda! estea J;tllfligl'ê.phm~ têm
illustre
Senador retirar rt emenda supp
multa. Ugltéão cem t1 ttutro; tttts pát'l\gt'al)hos
9• é 10 trát~-se d~ llJJth.ttá!:õ~ feitas tto el· siva que havia offerecldo.
O !tt B(JktJil:s: ..:..... Nãei a retiro, ctnb
dadão; !!~ debabo do t~tttto dt! étnJ'regado ·
ella
flM pru1s~; vótntllt, .m(js!.1to, ~on.tra e
publico se entende 11ue nli!J hn. eldttd6.b ou
0 Sn. E\'A~ol!IWITA: ..._ (Não se ertte
que o empregado Mo ê tJél!soll, entãct clb.ro
11.
declftMiia.}
estâ · ttue este p:tl'llgtlttllto nlia falla dOI!· l!tn·
O ~lt MAttQuttr. n):j P.\uA.NAOt,\: ~
preg!ldos pubUcOB, e ~ .,rMU10 Quê dlfi~O prl·
meir~ tratt!, «tttlUldo ~ê ntt!nclMilttt ll~ tnJ\i· Pr~~'dêntê. Aeh(l fi.Uê eRtll. 1\l.ttterlà ·é de
gtl"11n\ ptn~tlrtt t;ãô. St' t!U roa!'le .tul~ com '
··~ ai> . •
I êmf>l'ê~lld08 I;
0
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Lei, e accusassem a quaiquer escriptor dt pcsi(;ão do paragrapho 11, ou conserva!l
haver injuriado um empregado publico, lm ;~ara que haja mais clareza. Quando se
putando-lhe acção ou acções, que as Leis tar da maledlcencla, com que se ataca a
classificam, e a que commlnam penas, en- do homem, a Camara se pronunciará. faz•
traria em duvid:l, se uma tal accusação ti· dlstlncção de um e outro caso. ~em se
nba luga.r·, ainda que aquellas acções fossem que o ataque feito a un1 empregado pui
das que em Juizo se admittem denuncias; ê mais imputavel do que o feito a o
porque pa'l'ece pelo pa:ragrapho 1'2, que as qualquer cidadão; já.mais deixarei P!l
injurias contra os empregados publicas con- uma tal doutrina. o empregado publlc•
siderados particulares são só as declaradas roub:'lr, matar, etc., ha de ser punido
na ultima parte do paragrapho 10 por esta~ a mesma pena, que se impõe a outro '
palavras - e imputações de toda e qualqueJ· ~tuer que não esteja nas suas circumstanc
acção ou facto da vida privada e domestic~. e como então se pretende que tenha p
- E, com effeito, o pa.ragrapho 12 diz pc: legio quando fôr atacado? Se elle não
esta fórma (leu). Esta mesma disposição se maior crime do que um particular qu;
observará a respeito das injurias ou imp;; Cffende n. seu concidadão. como ha de
tações contra pessoas encarregadas de fun· mais castigado aquelle que o deprimir·:
cções publicas. quando se dirigirem á.s su&~; se disse que o zelo da propria reputação
pessC:as. vida .privada e domestica, e rela· é pretenção exclusiva do empregado pub
ções particulares.- Logo, se isto se não den~ enganam-se, certamente. os que cuidam
ussim entender (porque em verdade serl:t sô elles são amantes da. honra; em to
uma Injusta .restricção) o ·paragrapho deYe cidadão se encontra esse sentimento n•
ser suppri.mido como ocioso e desnecessario, e é elle mesmo quem lhe abre o caminho
pois que as disposições -dos antecedentes p::t· empregos publicas. ,Portanto, aquelle
ragraphos 9", 10 e 11, respeitam a todo e atacar a vida. privada do empregado pu7
qualquer cidadão. Do contrario, poderiam ha de ser tão severamente punido come
seguir-se duvidas e inter:preqar-se que er:a atacasse a de outro qualquer cldadãc,
· 'uma excepção, não devendo entender-se ociosc que todos presam igualmente a sua i'
nenhum artigo de uma Lei. Por esta occasião t~ão e a sua honra, e não se podem ac
acc.rescentarei que me parece deverem ser tar os empregados publicas con1 maior
maiores as penas impostas ao que Injuriar donor do que os outros cidadães, sem SE
um em·pregadc publico, attendendo a que as zer uma injustiça. porque não são os
injurias contra ta.es individuas prejudicam pregos publlcos fontes desses nobres s
multas vezes a Sociedade, e ao bem do Es· mentos.
O Sn. 'MAUQt:•:7. m: P.\Jl.\:\",\Gt.i,\:
tado; ·recusando-se Of\ ·homens honestos c
probos a aceitar os cargos publicas, para se tambem entendo o artigo 3", e sei multo
não expore~ a so!frer insultes e imprope· fazer differença entre crimes publlccs e
rios dos follfcularios, do que .resulta serem mes de Offlcfo, O que desejo é que o r:
os empregos da Nação abandonados a per- gra.pho 12 se nAo conserve nesta .Lei.
versos e a i.gnorantes.
empregados podem como .9ualquer cid·
O Sn. Bono•:s: - O nobre Senador pa• ser injuriados, ou imputando-se-lhes cr'
rece que quer comprehender no paragraph:: (não fallo dos de Offfcio, porque parR ·
12 o artigo 3". Deixemos isso para quando se lá estA. o artf.go seguinte) ou nas suas
tratar desse a·T tfgo; então, direi a maneira soas, vida prh·ada e domesticn, c rela
por que devemos fazer responsaveis os que particulares. Passando o paragrapho 12
con1metterem esses absurdos; por ora, só se der-se-bo. entender (e assim me parece)
trata dos que atacam a vida privada do em· elles s6 poderão pedir reparação dn! I
1negado publico. A questão reduz-se a igua· rias pessoaes, etc.; pois que a niio ser o._
lal-os a todos os cidadãos, n Camara decl· o referido para.grapho, depois do que
dirá se quer ou não quer isto. Se quer p6de outros fica determinado, não sei a. que
fazei-o por um de dous modos: ou supprf· ou que outra intelllgencia se lhe possa
mfndo o artigo. c fazendo entrar isto na dls· qua.ndo se expressa por esta f6rmA. (per
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tu-~e·Ull:l (lU O ú LOl'U~ "' le.·). Bl:lõldu, llül'êW, o

::;ü~·ei, pOl'"Ut: du: que não pôde ser chamado
paragrapbo supprimido como eumpre, ficam a Juizo, nem fazer-sc·lhe processo; por con·
em todos aqueues casos con1o qualquer outro sequencla. só nesta parte o artigo estA mun·
cidadão attendidos nas disposições dos para· co, poilil dizendo só quan.to A. sua vida parti·
graphos antecedentes, 9, 10 e 11.
cula.r, mostra· que aobre a aua vida. publica
Quanto ao que disse o illustre Senado1·, não· ha re&llonsa·bilidade, repare-se que diz o
contrariando cem o fund!llmento de que to- artigo - não são criminosos (leu) - e eu
dos têm igual dlreito á. sua honra, a idéa da quero que sejam e que subsiata este a.rtigo
maioria de pena na injuria !~ita ao homem 3u, e quando chegarmos aos empregados PU·
publico, persuado-me de que elle não negar-á blicos quererei que se trate daquella J)arte,
que os estimulas e sentimentos de brio e em que não póde haver respons&bllldade;
honra não sãc os mesmos em .todos os ho· ma.s quererei tambem que se disa comQ elles,
mens, assim como as condições e deveres que não só na sua vida privada .podem ter acoão,
os excitam; e, com effeito, a mesma injuria mas ta.mbem quanto á sua vida publica; e
feita, por exemplo, a um magistrado ou mi· isto é o que eu desejo ver declarado. (Fallou
litar e a um carniceiro, não póde magoar u.m Ulustre Senador e não se ouvio o que
tanto a este ou á.quelles, além de ser para a· disse, mas o Jlobre orador respondeu) : Cada
Scciedade de diversas consequencias, Por· um tem seu methodo peculiar, e este é o
tanto, parece-me que ~ão se offende aquelle meu, e faço o que me lembra sem ser obr1·
Direito com ser a reparacão subordinada. a gado IL mais.
estas considerações, e proporcionada aos ef·
Mandou A Mesa a. seguinte
feitos da injuria. A mesma. Lei faz esta dif·
ferença. quando no pa.ragrapho 7o im;põe maioEMEXDA
res penas ao que injuriar as pessoas da. Fa·
milia Imperial d1> que as estabelecida& n.o
"Ao paragrapho 12; sup.primam-se as ;>a·
para.grapho 10, para as injurias feitas aol5
lavras - Esta mesma disposição-e diga-se:
pa.Tticulares. "E, porventura, estes não têm
- as diS:pOsiç5es dos paragraphos 9°, 10 e
honra, e por conseguinte direito á reparação
11 se observarão a tespelto, étc. m ac·
della, quando offendida? Creio que sim. :Mas
crescente-se: - "Salva a redacção". - 'ram·
esta offenso. aerá ~o 111ggravante, como
bem terão lugar quanto ao exercicio dcs
aquella. outra? Creio que não.
seus empregos, todas as vezes que as censu·
O Sn. MABQUEZ DE CARAVELL.\s: -Sr.
ras das operações publicas não sê limitando
Presidente, Quero fazer· .uma emenda a este á maneira, com que se desempenham as
paragra;pho. Acho que supprimindo-so e1ta1
funcçõea de que são encarregadas, se dirigem
palavras: - esta mesma disposição - (leu)
contra as suas pessoas, por injurias ou impu·
fica tudo em regra; porque isto é sómente
tações offensivas. - Marquez de Oaravella&."
com aquellaa injurias que têm por fim de·
Foi apoiada.
prlmir o oidll.dá.o na su& pessoa, e depois
o Sn. Ev.\1ÇGELISTA: - Eu qulz mostrar
para baixo comprehende-se tudo. Esta emen
da ê de redacção, e substitue aqui aa dispo- a confusão que ha nesta materla, e como fui
sições doa paragraphoa 10, 11, etc. F111rel interrompido não consegui o meu fim. Eu
mais uma emenda addltiva, .para comprehen- disse que se tratava de cousa mui dlfferente,
der oa empregados publico&, salva a redacção, acar,retando·ae um principio beln extraordl·
e 6: - Tambem terl.o lu!l'd.r Quanto ao exer· nario, o qual ê que a injuria feita a um hc·
ciclo dos aeu~ empregos, todas as vezes que mem conltltuido em emprego, ê a metma a
a censura das operações publicas, não se 11· que se faz ·a outro qualquer cidadão, e romitando ãs funccões de que silo encarrega- borou-se lato dizendo que a ConltltUlçD.o tcnt
doa, se dirigirem á1 suas pessoas, por impU· Igualado todos: eiS o que se nllo conforma
tações, Injurias, etc. - Na materia do artigo oom u minhas idêaa, e direi porque lnllltC
não se tratam 01 casol de que ,posoa o e•cri· na mlnlla oppoalc:ão. Todo homem tem cU
ptor ser responsavel; antoa, pelo contrario, roito A 1ua honra, ilto ê, Aqullll&. eatlma qoê
vêm aó aquelles, pelos ·quae1 nii.o 6 reapon· llte compete, 1e11tindo ê mala ou menca pro-
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!Irmo 4 Boeledade, nem eu posso eonvir que pessoas desiguaes, quando se trata de punir
n eidadio, -que nada aproveita â Sociedade, o ·mesmo crime, e nito manda cnstl;;ar com
seja. tio estimado como aquelle que se em- igualdade de penas aquelles crimes que são
pre~a no seu servl~o. Se os membros da So· deslguaes; ficaria ll.sslm de peor condi<:ão o
cledade se estimam as&i·m, uns como cinco, que tivesse a sur. honra estimada como auoutros como eem ou duzentos, segue-se que zentos, do que o simples cidadão, em que
nl\o ê a. mesma cousa o ataque feito ao que ella fosse como cinco.
Resultaria àlsto a!nda outra desordem
se estima em cem, que o que se faz a.o que'
se estima em cinco. Ora, vejamoa se lato ê que muito convGm attender-se, e ê, que n!nou nlo contrario ao tão decantado prlncl.plo, guem quererá ser :\flnistro de Estado. ou
de que todos sl\o iguaes perante a Lei: digo grande funcclonarlo publico. se forem impuque nilo ê, porque essa lgualdadP. sõ se dâ nes os ataques que se lhes fizerem ou puquando a Lei cnstlga o mesmo crime, ou nidos como os dos simples cidadãos; nlnquando premeia os mesmos aervicos. E' máo, guem de certo quererá ser alvo da maledipor exemplo, que na. LegialacA.o antiga se dis· ce.ncla de escriptores, sempre dispostos a of·
sesse a respeito do adulterio, que se fosse fender aos que são elevados a grandes emnobre tivesse tal pena, e se plebeu, outra pregos, porque eu não creio que haja quem
dlfterente; mas quando os crimes l(ilo di- sacrifique a honra e a reputação, ãs distlnversos, como os da presente questft.o, diver- ccões e lucros de semelhantes empregos; e
sas devem ser as penas. A igualdade da Jus· po,r Isso não me a.grada a doutrina da igualtica dada pela constltui!;!Ao, ê s6 .para. que a dade das penas, que alguns illustres SenadoNaclio ma.ntenha a sua dignidade, e a auo. res têm querido sustentar .nesta .parte.
independencia, e nAo para que se castiguem
O SR. BonGEs: - Sr. Presidente. Levan·
"rimes differentes com a _mesma pena.. E' to-me p811'a responder a um p:rincipio que se
sem duvida. maior crime atacar a pessoa. de emittio, e foi. que quando se atacava a vida
maior respeito na Sociedade, como um Mi· privada de um empregado •.:ntl>lico, atacava-se
·.aistro publico; o ataque se faz A. sua pesson, ou a Nacão que o elegeu, ou o Governo que
.t!fecta., necessariamente, o seu emprego. Ou- . o nomeou e que em tal caso differe muito
tro haver! de maior estima, como por .exem- dos outros cidadãos. Jâmais consentirei em
plo um Ministro de Estado, que a Nac:n.o re- ·tal principio; elle sancciona.ria uma opinião
conhece como depositarlo de gra.ndes pode- erronea, que desgracadamente tem tido multa
res. cooperador do Executivo. e sem cuja re· voga. Quando se censura um empregado, seja
!erencla nnda se p6de fazer, e põde atacar- . elle quem fOr, nada tem Isso com quem o
se a uma pessoa de tão grande estimação, 1em elegeu; o contrario seria um mfseravel retroatacar-se a quem o constitulo em tão a.lto cesso, para a vergonhosa doutrina. dos que ·
. ensinavam, que fallar dos Ministros que descar~o?
Pergunto eu ta.mbem: o crime pelo qual . pacham com o Rei ê falla.r contra o •Rei.
JA passou nesta Camara que· o que se
ê sentenciado um simples cidadão, terá pena
diversa. se fOr commettldo .por um Mlnla- •dfz. ou escreve dos empregados publicos, nem
tro? Nlo; porque a ConstituiQiio dtz": que ·directa nem indirectamente se entende :a.
em paridade de crimes, nAo haja dlsttncQft.o . respeito do Chefe da Nação; e isto está. jâ
de pessoas; mas Isto nlo ê dizer que o maior .· sanccionado; porque motivo ainda se argucrime seja castigado com a mesma pena. E .menta com um principio tlio justamente requem duvida que a. maior eatf.mação do em- provado' Talvez que essa censura que algQns
pregado torna maior e mais damnosa o. in- tantos temem, seja conveniente para retirar
juria., que se lhe faz! Poderã o homem ne· a. nomeação de quem não era df.gno do emcesaarlo ao aervlc:o ))Ubllco desempenhar bem prego a que foi elevado; e o Governo e a
os seus deveres, se malevolos eserlptores o NaQão lucrarão por este modo por qu~ tem
perturbarem atacando a sua honra? Nl\o, todo o em.penho em que sejam bem servidos:
nqul dá-t~e desigualdade de crimes. por isso quando os empregados são bons, o respelto
a.s penas nAo devem ser as me!lmll!; ·eis ·r.or publico os acompanha, e· se ns censuras não
que eu dlgo que a. Constftulcilo quer l·gualar se fundam em ra!Ao, desprezam-se logo por
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aquclles ltuc as conhecem lnfundudas. e com deve passar. Tau1bem da sua supp·ressão reIsto na.da soffre quem nomeia os empresa· sultará que estos Injurias serão igualadul6
dos. come já se venceu.
ás outras: por:tanto, decida-se p.r~melro se,
Outro nobre .senador insistlo na gravl· com effeito, as que se fazem aos elllpregadade da Injuria feita aos empregados publi· dos, nos actos da. sua jurisdicção, serão pucoa, porQue, na sua opinião, estes têm mais nidos, e se hão de ser com penas diversas
zelo pela sua honra do que as pessoas des· daquellas que estão posltns ás injurias da
eDlpregadas, e fez uma distinc~iio dizendo vida privada.
que aquelles cocperam para a Sociedade, e
Outra questiio se suscita ainda, e vem a
estes nlo. .Mns além de haver eu já respon· ser: se a Injuria feita ao empregado publico
dido que os sentimentos de honra são pro· na. sua vida privada, deve ter maior p~na.
prlos do homem, seja ou não empregado. A opinião emlttida parece opposta ao q,ue
devo aecrescent&r que então conviria fazer-se se tem discutido. Quando um homem chamar
uma Lei graduando a estima dCs cidadãos de ladrão ao empregado ha de ser punido com
cinco até duzentos, ou ainda mais, para se pena desi·gual? Não; o empregado não deixa
fazer a escala das penas que devem ter a de ser cidadão; e quando é assim offendido,
Injuria dos diversos empregados. :\{as et• ou. mesmo, quando assim offende, a pena
acho tio sublime este novo systoma que con- deve ser a que está. imposta a todos os cifesso que elle exc.ede a minha limitada com- dadãos. Mas quando elle ê punido como emprehensão.
pregado publico deve ser differentemente; e
Convenho. sim, com a primeira parte da eu entendo que nem seria necessario fazer
emenda do Sr. Marquez de Caravellas, que esta dlfferença; a Nação não póde fazer uma
diz que a.s disposi!:ões dos para.graphos 9", lC tal escala. Acontece que estas cousas se tor·
e 11 se observarão a respeito. etc.; quanto á nam · muito graves, e outras vezes muito conoutra parte, relativa ás injurias feitas come tradictorlas, e eu já ponderei estas razões
a homem publico, já eu disse que se reservas- quando se tratou da Familla Imperial. A
sem para dellas se tratar no a.rtl.go 3". MaP Lei de Franca contempla o Rei com toda 1..
diz o nobre Senador que é isto para a.quel· J'amllla,Quando estabelece penas sobre Ul'b
les casos em que não se póde julgar crimfna· tal assumJ)to. Esta Lei é s6 da liberdada da
lldade, e quem duvida que a Camara poss~ imprensa, e tende a cohlbir os seus males,
fazer essa dlstlneção declarando o que põde, por Isso queria eu que as penas fossem toe o que nAo póde ter crimlnaltdade? Quando das as mesmas. Estabeleça-se uma base á
11. Cama.ra considerar os empregados publlcos Commlssão, ou a imputação offenslva ao emra rã essa distfncção; eu estou pelo que Jd pregado publico deve ter differente pena. on
fez o nobre Senador. vejamos o que o .senado deve ser a mesma estabelecida aos mais ci·
decide, c vá depois ·á ccmmissão para orde- dadãos não empregados. Ora, o artigo 3" não
trata de fixar penas, é, antes, uma garan:;~-l
nar tudo Isto, segundo melhor entender.
O SR. VERGt.TF.:tao: - Concordo cm que v6 do QUe fixação de penas; logo, neste 1ug3.r
isto 1!. Commissão. maa quizera que .primeira· convêm flxal-ns, e não no artigo 3". E' minha
mente a Camara fizesse bem as bases, sobre opinião que se fixe primeiramente a base,
que elln deve trabalhar, porque allãs nada sobre que a Commissão possa trabalhar.
0 Sn. CARNEIRO DE CAllPOR: - Eu fui
põde fazer. Propor! ella um-a doutrina con·
traria '4 do Projecto? Haverá aqui nova dls· prevenido em grande parte pelo lllustr«.> Secussão e novo embaraço: togo declare-se pri- nador. Eu tambem quero que se fbP a bP.se
meiramente o que mais convém para então do que deve Ir A Commlssão, isto é. que prl·
arranjar-se. O pnragrapho de fôrma. nenhuma meiramente se haja. de discutir e vencer a
deve passar, porque por elle, como já bem materla, e entllo ê meu voto. que niio só vão
mostrou um nobre Senadcr. entendia-se qUE' os paragraphos 11 e 12, como os 9" e 10,
as InJurias feitas aos empregados pu.blicol! porque parece evidente que, tenr:IO·I!e tratado
nos actos da sua Jurlsdlccão não eram pu- dos excessos contra o System'! Roprescntanfdo8, visto que a disposição ~ só appllcadn tlvo, contra. o Imperador e r.nntl'a cada nmn
> .
das Cama.ras. tnmbem os ~mprcgados puhlf·
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COl:i devem ser por sua ordeUl coml>l'l!hendi· e eu digo que me parece ter multa rela~;ão,
uos, assim pelo que toca ás injurias feitas e que nós temos chegado ao lugar mais im·
em razito dos seus empregos. ('omo e:n razão portante e mais difflcll da Lei; vem a ser:
de sua vida pl'ivada, hnputacõe 8 de crlm~s o melo de estabelecer limites entre a cert·
publicas ou particulares, ou lnjutia:>, que de sura, que deve ser sempre permittida, c a
qualquer fó:ma ataquem o se.: credlt '· Aqui licença, a contumelia e o libello famo~o. que
falla·se nos empregados, mas SI) 1epois das deve ser cohibido. Da mellidu que se adoptar
injurias feitas a. qualquer cldadü.o; eu quero depende a conservação da justa liberdade da
uma ordem inversa, e que seja mais syste· imprensa, ou (o que seria fatalissimo) o
matica e natural; trate-se dos empregados acaba:r-se com ella. Está demonstrado que a
com as Individuações que disse,
e depois base do Governo Constitucional é a opinião
trate-se dos cidadãos em geral. A Camara publica; esta. não sõ se manifesta pelas vozes
decidirá, e s6 depois disto pode1·á a. Commis· dos Representantes da Nação nas duas Casão metter esta materfa na sua melhor or- maras, mas, até, pelos eseriptos; está visto,
dem.
portanto, que este Governo não pôde marchar
Agora, a respeito do que se disse sobre bem, senão com o pharol dos escrlptos que
a outra questão da Igualdade ou desigual· analysam a. con'ducta dos empregados resdade das penas, guarde·se para. quando se ponsaveis, e são os interpretes daquella opi·
tratar se as penas das injurias feitas a em- nião publica~ por consequencia, s~m nós de·
pregados publicas, em razão de seus empre- terminarmos até que ponto é licito levar esta
gos ou offlcios, devem ser maiores do que censura por escripto, ·não podemos bem de·
as das injurias que se fize!em sem ser por terminar em que casos e circumstancias se
motivo do emprego, As que, porém, se fazem commette injuria ou libello fa·moso, a resaos empregados, mas como homens, ficam peito dos empregados publicas, sobre as suas
na regra geral, e ã. discrição dOs Jurados; funcções. Assim, eu queria que se discutisse.
porque em todas as penas ha o gráo de ma- jã, e como materia •prévia, esta censura da
xima, média e minima; os Jurados as farão liberdade da imprensa sobre os empregados
applicar, conforme os casos e suas circums· publicas. Isto é um direito vital, façamos
banclas, ns quaes multo variam os grãos de por designar-lhe os limites com a clrcumspelmputacão e criminalidade. Chamar bebedo a cção que pede a materla, e s6 então é que
um magistrado ou a outro empregado sério, seguramente nos devemos encarregar dos ex·
e de honesta. conducta, será maior delfeto do cessos da imprensa a respeito dos empregaque dizei-o a qualquer homem acostumado a dos publicas, que não devem ficar expostos
embriagur-se; os Juizes attenderão a isso; a serem impunemente injuriados, sem algu·
porém não podemos fazer u-ma Lel com dis· ma. repara~ão.
tinc!:ão de empregados e de outros cidadãos,
O :SR. MARQUEZ DE CA.BA\'ELLAS: - Previ·
salvo nas cousas de of!lcio. e em razão do niram..me alguns nobres Senadores. princi·
emprego; nos mais obJectos são igualados. e palmente o Sr. Vergueiro, quanto aos argu·
o contrnrlo fôra infringir a Constitui!:ão. O mentos, que se fizeram a respeito das injuJuizo dos Jurados ha de ser nisto. clrcumspe- rias feitas aos empregados publlcos, em ra·
cto, ha de attender '8. estas pequenas ·. clr· zAo do seu officlo, misturando-se com os ou·
cumstancfas que a Lei não pOde marcar; as troa cidadãos.
InJurias são maiores ou menores, conforme
Eata Lei tratou primeiramente de tudo
as varias circumstancins de que são acom- que ê crime, ou abuso pela im!l)rensa, pela
panhadas. Isto não offende o prindpio de gravura, etc.; mas neste 2° artigo é que
f.gualdade perante a Lei; a classe do crime trata propriamente dos excessos da Imprensa,
é a. mesma, por'ém a sua imputação varin. Isto ê, daqulllo que constitue crime. o ar·
Agora o que resta é fixar a mataria da ln· tlgo ao de nada mais trata: ê como uma de3uria. ou o excesso da Imprensa. relativa- claraçl.o do artigo 2o; e como assim se disse
mente -ao offlcfo dos empregndos publfcoB.
sobre a religião, que nl.o haveria abuso se
Diz o lllustre Senador que Isto nada tf. as analyses fossem razoavels, assim tambem
nha com o paragrapho 2• do se~ulnte artigo: • a respeito dos empregados pubUcos. Mas a

168

Sesslo de 11 de Maio

Lei estava manca, porque nenhuma declaração fazia sobre as injurias, que a estes se
fizessem, e el! a razão por que a emenda sa·
tfsfaz nesta parte. A Lei dava a entender
que o empregado publlco, só teria acçtto
por ella, quando a injuria deprimisse o seu
credito, e, portanto, é necessnrlo que antes
de -classificar tudo que é abuso da Imprensa
vá este artigo que trata do abuso, em Tazilo
do officio dos empregados, o que talvez se
não fir;esse por pressa. O nobre Senador quer
que· seja isto no artt~o 9°, e eu acho melhor
que seja em um paragrapho separado; e
como deseja que a Camara. ·declare a sua
opinião, e dê. as bases sobre que possa trabalhar a Commissão, direi: que quando se
tratar do empregado como cldadlo. a pena
deve ser a mesma, porque Isso está. na Con·
stltuiçfi.o -:- quer 1p•rem~le quer castigue: o que quer dll!ler: commetteste o crime na
qualidade de cidadão, eer4s punido cerno t!ll.
Mas quando se trata de ertme1 em razão dG
seu officto, a cousa mu'da de figura, porque
então a pessoa do empregado publico está
ligada ao emprego, e â Sociedade Interessa
no respeito que se lhe presta; se este falta1'
redm~-se tui:lo a um nivelamento, que equf·
vale a anarchfa. Ora, se elle eomo empregado tem maior crime, pelo acto eommettfdc
como empregado aquelle que como tal o ata·
car deve ser punido correspondentemente com
:maior 1pena.
E' um erro gera.J.mente introduzido no
povo tomar tio llttel'al e absolutamente essa
igualdade perante a Lei, que fali ·medir a
todos pela me1ma bf.tola; e desta maneira se
apa·rta.m tod01 do verdadeiro sentido da Con··
stltui~ão. E' bem (!Omo a regra.: que nin·
guem deve ser prelo Bem culpa formada.
Esta regra tem sido tio generalfsada que,
olhand~1e s6 para ella, sem Be attender &
restrlcção da ·mesma !Lei Fundamental, talVel tenha animado e promovido a perpetra·
ção de algun• erlmes, e 1e olhe como antl·
conetltuclonal -a Lei que marca OB casoB em
que se póde prend.,, ainda Bem formaçlo
da culpa, Sr. Pre•ldtnte. N61 nlo .temos uma
ari1tocriJCfa feudal, nlo temos elasses, ê ver·
dade; mu ·podemos negar que temos a arls·
tooraola da ra&Ao, a d~s vlrtudee e dos car·
gol! Etta palavra q_uer dl1er. - o Ooverno
dos melhorei. - Aquetle aquem Naçft.o con·

cede honras pelos seus bons servlgos, e col·
loca em empregos eminentes, tem i:llrelto a
uma consideração maior. Elle, na simples
qualidade de cil(iadão, não tem privilegio
quando offerece a Lei; mas o póde ter, quan.
do este se aehe ligado ao cargo, Este prfn·
clplo vê·se, mesmo, adoptado na Republica a
mais sensata. que existe, a. dos Estadoa Uni·
dos: nem ê preciso (como dfz o nobre Senador) que em cada um destes artigos se
marquem os limites {}essa lndtspensavel es·
tf.mação publica, .porque ella ê inherente a
um .bom reglmen.
E' bem verdade que · será muito dlfticfl
distinguirem-se os abusos que possa haver a
tal respeito, mórmente em um Paiz que tan·
to carece desta Lei; por Isso mesmo quandct
temos declarado o que se pôde fazer sem
responsabllldade, não limitamos de maneira
alguma a sua Uberdade. Occupemo-nos, IPOls,
disto, e nAo tratemos de cousas alheias deste
lugar. O paragrapho deve Ir antes do artigo
ao, porque convêm fazer dlfferença entre o
·empregado que se ataca em razão do seu of·
ficlo, e nquelle que se injuria como ·simples
privado. Quero que no artigo ao se fixe bem
isto, porque, alfá.s, podemos ir ao Infinito;
e, assim, requeiro que a Camara mande este
negocio 4 Com-missão, e que V. Ex. limite a
dlscussllo unicamente ao paragrapho. Não
entrem., pol' ora, as penas, ·porque basta a
dlscusalo da Camara pa:ra orientar a Com·
mlsslo sobre a dlfferença que ellas devem
ter q_uando o empregado fôr atacado, ou em
razio do seu offlclo, ou por sua vida prl~
vada. Ora, deixar Isto aos .Jurados, como se
dlese, Blo .me parece conveniente, porque as
~enas maxlma, média e mfnima são em razio
da lmputaolo, e não me agradam na quall·
dada do delicto. Por Isso quero que se esta·
beleca ao o dellcto ê ou não mais ·grave,' para,
em consequencla, ter maior ou menor pena.
Ao .Ju1'ado nada mais resta. do que pOJ-o, en·
tão, na sraduacAo.
O Sr! Duq~e Estrada proferia um
discurso gue· nllo fo. recolhido; •mas
percebeu-se qu~ 9roq em apoio da
emenda do Sr. Marquez de Caravel·

las.

·

·

· ·

O Sr. Borges t~~:mbe~ Jlroterlo um
discurso, lnslstln~o na sua prl~elra
ldêa.
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O Su. C.\:Ul'ó&lllO u& CAMros: - Sr. Presi· de um porverso desejo de infamar e turbar
· dente. A razão por que eu queria que se re· o Estauo.
servasse a discussão dos excesso• da im·
Ora. o que fazia o Governo antigo a resprensa, quanto á censura dos empregados, e peito daquellas cousas, que muito lhe convi·
o parecer-me que se deve decidir se este ar· nha saber? Autorisava as denuncias, até ocUgo deve conter tudo o que 1e "iz no 1para· cultas e ancnymas; o homem que as fazia
grapho 9v, para que estej& u Commsisão per- não era obrigado a provar o que dizia. Hoje
feitamente <:erta. do sentimento dà Camara a nem temos, n~m que1·emos taes denuncias oc·
respeito desta censura, O artigo deve dizer, cultas e anonymas; mas se a mola principal
como os outros, se se devem provar as impu· do nosso actual Governo é a opinião publi·ca,
t11çõe11 feitas aos gTanàes em~regados, se devemos cohibir os abusos da imprensa, sem
devem ser provadas plenamente a· respeito inhabilitar de todo o escriptor nessa liber·
daquelles que imputalll crimes publicas a dade tão necessaria de censurar, Eis por que eu
qualquer cidadão. Esta questão ê, além de disse que havíamos chegado 'á mais importante
importante, difficil; e, ,por isso, deve prévia·· mataria, convém procedermos agora com toda a
mente decidir-se.
cautela. Tratemos desta -censura dos empre·
Quando um homem diz alguma injuria gados; o artigo que o nobre Senador apre·
a um particular, v. g. que commetteu um senta deve conter esta mataria, deve expli·
assassinato, que fez um .roubo, etc., não ha cnr que são os casos, em que se .deve admit·
duvida que esse facto esta. bem marcado e tir a provar plenamente, e quaes os que es·
determinado, Se não tinha provas para re:>· tão fóra disto. Requeiro portanto que se topender aos Jurados, não o dissesse. Quando, me em consideração esta minha lembrança,
por~m. se trata. da censura aos grandes em· porque se exigirmos sempre, ainda em fa·
pregados da Nação, os factos, muitas vezes, ctos geraes, uma prova plena, ninguem de
não admittem facilmente prova. Aqui os in· certo escreverá mais sobre os actos do Go·
teresses são de outra ordem; nem sempre verno.
são publicas; são vitaes á Nação; e é mis·
O Sr.. BoRGEs: - Eu não entendo come.
ter, por isso mesmo, mais alguma liberdade se possam incluir no artigo 12 essas dispode imprensa para que .possam ser denuncia· sições, em que falia a eménda, que alguns
dos taes abusos dos empregados publicos. Se nobres Senadores têm quêtido sustentar. São
puzermos penas aos escriptores, ninguem rarâ para. mim de grande peso as reflexões do Sr.
as convenientes censuras: todos terão medo, Carneiro de Campos; mas vejo que estão
por lhes faltar, quasi sempre, os meios de em tal confusão ns emnedas que se têm feito
provar. A minha opinião, seria que o escri- que a votação não serâ clara. Apresento per
ptor nesse caso fosse chamado ao Jury, e isto uma lndlcaQão a. respeito destes dous paque este só se encarregasse de dizer, se está ragraphos; seja tudo remettido â Commls·
ou não maculada a conducta do empregado, são, para. que extremê os ca!!os em que sã.G
e se o escrLptor é ou não libello famoso. responsavei!! os que censura3 os empregados,
Quasi nunca haverá quem queira ser teste· daquelles em que devem ser responsavela.
O Sn. lJuQuE EsTJtAIJA: - Depois de d~·
munha tContrn u.m Miniatro de Estado; e, en·
tão, ·acaba-Be a liberdade da. imprensa, se os cldlr o Sena.do que vá tiido isto á Commis·
seus acto!! nlo puderem ser denunciados, são para redigir ê graduar as t~enas, creio
que ella 1)oderá fazer de algum paragrapho
ainda sem a obrigação da prova.
Eu acho muito justo que o 1Ministro ou o deus. O nobre Senador insiste na sua idêa,
empregado publico posl!la accusar, e que não e eu digo que ou se accrescente o arUgo, ou
seJanl entes passivos, ou como a eatatua de se addlclone ou !!e etnende, a Commtssão
Pasquino em Roma; mas assim como elle fará o que tssentar que ê ,mats conveniente.
O Sn. ALltli:IDA E ALntrQUERQU~: ~Pare·
está, revestido de tantas honras e distin·
C!:Ões, assihl tenha. alguma paclenda colll as ce-me que toda a duvida acabara. supprlmln·
censuraM, sa:h-~ quando eliM éxcederem os do o paragrapho 12. porque tendo os 9• e 10
tt!l'lUoiJ tl~ tkr.:cnC'in ·.· IJJa ordem. e nAo seJam c!ltabelecldo a regra geral sobre toda. e qual·
ftlhd.B do 7.t·lo péla causa publicO:, ma! sim quer pessoa, fica claro que tambem se com·
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prehendem os empregados publicos. (Nào se
ouvlo mais.)

Julgando-se de uovo discutida esta
materia, o Sr. PresLdente a propõz
assim á votação:
1." O paragrapho 12, salvas as
emendas. Passou.
2.0 Se em lugar das palavras-esta
mesma disposição-- se diria: - as
dfaposlções dos paragra:phos 9", 10 c
11 se observarão, etc. Passou.
3." Se as palavras - quando se di·
rigirem ás suas pessoas, vida pri·
vada e domestica, e relações parti·
cula.~:es deviam ser supprimidas.
Passou pela atflrmativa.
4." Se se approvava a segunda
parte da emenda do Sr. Marquez de
Ca;ra\'ellas. Approvou-se e resolveu-se
que fosse á Commissão de Legisla··
ção, para a eollocar como additlvo á
sua ma.teria e .graduar as rpenas.
Segulo-se a discussão do artigo 3''.

Julgou-se sufficlentemente discutida
esta mate1·ia, procedeu-se â votação,
pela. ntaneira seguinte:
1.u A auppressão do .paragrapho 12.
Não passou.
2.0 O paragrapho 12, salvas as
emendas. Passou.
A primeira i)arte da emenda do
Sr. Marquez de Caravellas foi objecto de algumas observações fóra da
ordem.
O · Sr. Presidente consultou o Se·
.nado se devia 'renovar a discussão; e
decidindo-se pela affirmativa, o Si.
Marquez de Paranaguá offereceu e
seguinte

"Ao para.grapho 12 do artigo 2", em lugar das palavras - esta mesma disposição
"Não são criminosas e por isso ni:..o dão
- diga-se - As disposições dOS rparagrapbOE
á for.mação de processos e irupc•sição
lugar
9°, 10 e 11, se observarão, etc., supprimin
do-se as palavras do final do paragrapho, de penas.
"1. As analyses razoaveis dos prineipio~
que dizem - quando se dfrigirem, etc. e
usos
religiosos. "
M arquez cte Paranaguá."
0

Foi· apoiada.
Então pedio a palavra e disse
O SB. .<\.LYEID.A. E Â.LIIUQUEBQUE: - Esta
emenda corresponde á suppressão do artigo.
Eu. não vejo nos paragraphos Sn, 10 e 11,
que se falle em empregadcs publicos, mas
sim em geral <le qualquer pessoa, Parece-me
que não ba\·erá Jurado algum no ·mundo tão
estupldo que quando qualquer homem disser:
- eu sou offendldo na minha honra - nf
entenda que está com·rpehendido na lettra
da ·Lei. Que autoridade têm os Jurados para
exclulrem da generalidade da Lei a qualquer
individuo? Os Jurados ficariam, slm, em d1
'vida, se este para.grapho 12 ·· ficasse como
está; mas supprlmldo elle, persiste clara a
regra geral. O empregado publico póde denunciar perante o Tribunal a qua.lquer que
o atague rpor um facto, ou porque seja de denuncia ·publica, ou, .mesmo, não sendo caso
disso. Eu não me Importo se a emenda equivale n uma suppressã.o, o que digo é qur.
multo convêm não deixar passar a doutrina
do paragra.pho.

O Sr. Evangelista requereu que
este paragrapbo fosse á. Commissflo
de Legislação. mas não foi apoiado
até o paragrapho to.
'Passou-se é! discutir o paragrapho
2° deste mesmo artigo a~:
"As censuras das .pessoas encarregadaR
das funcções publicas, tendo ellas por obje·
cto os princlplos polltlcos e operações publi·
cas dessas pessoas, usurpações do ·poder, ata·
ques á liberdade politica e ás garantias dos
cldadão.s, Infracções das Leis, violação e
quebras da Constituição, ma.chlnações contra
o Estado ou con.tra o Systema .Monarchlco
Representativo, e todos os dellctos de qual·
quer natureza contra a Nação ou parte della,
sua segurãnça, sua honra, e sua felicidade."
Pedio a ,palavra e disse
O Sn. MARQm:z DE CARA\'ELL.A.s: - Este
paragrapho 'é Importante e muito essencial
pela sua materla; parece·me que nem com.
discussões, nem com emenda. poderemos fa·
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ze1· alguma cousa; melhor é que vá. tambem mente; e ninguem dirá que nn1a figura em
vulto ê menos capaz do que uma estampa,
á Commissão.
para seduzir ou corromper a Moral. Eu
O Sr. Presidente propõz se devia mando á Mesa n seguinte
ir á. Commissão. Venceu-se que sim.
Entrou o artigo 4°:
E!IENDA
"Ar.tigo 4. 0 Tambem abusam os que pu·
"Ao artigo 4. Tambem abusam os que
blicarem gravuras sediciosas· diffamatorias e publicarem emblemas ou figuras sediciosas,
immoraes, dirigidas a algum dos fins ex· etc. (salva a redacção). - Saturninc."
pressados no artigo primeiro e segundo.
Foi apoiada, e entrando em dis"Os responsavels ln,correm ·na metade
cussão
com o artigo disse
das penas que em taes casos se Imporiam
aos que abusassem por escrlptos impressos."
0 SR. VISCONDE DE CA.YB'Ó': -.Sr. Presl·
dente. ·Parece-me que não tem lugar nenhuma
Pedio a palavra e disse
das emendas; já. s~ venceu que puzesse no
O Sr.. MARQUEZ DE CAn.wEtus: - Se ti· principio da ·Lei o artigo da Constituição
vessemos adoptado na discussão que a Lei que trata só das palavras, escriptos e im·
fosse meramente da liberdade da imprensa, pressos. Se tratamos de obstar A malicia hu·
eu diria que passasse o artigo tal qual. Mas mana, lembremo-nos que ella excede a nos.Sa
como se deu maior extensão, sou de parecer co~rehensão.
que entrem tambem a gravura, o ·desenho, a
pintura, etc. Não se diga que a gravura não
·Dando a hora, ficou adiada esta
se estende tanto; pôde-se por ella multiplimateria.
car as cõ.:;>ias e mandarem-se para diversos
O Sr. 1o Secretario deu conta de
lug~res; o desenho é de facil execução; p6de
tres officios do Ministro do Imperio:
ser reduzido a lithographia, gravura ou pin1.0 Participando haver expedido as
tura, que ás vezes ainda têm maior força
ordens necessarias para pagamento
do que as palavras, pelo menos nos rusticos
de 100$000 mensaes, que fica ven·
e ignorantes, porque fixam-se mais na sua
cendo João Caetano de Almeida, como
imaginação. Offereço, pois, a seguinte
1o tachygrapho do Senado.
·
2.° Communicando, em resposta a
EltENDA
um officlo que lhe diri.glo relativo
aos vencimentos dos redactores do
"Ao artigo 4° (salva a redacção) - Ac·
Diario,
que estão expedidas â Reparcrescente-se A ·gravura - desenhOs, pinturas
tição da Fazenda as competentes orou qualquer expressão deste genero por U·
dens
para serem pagas as contas que
thographla. - Marque: de Caravellas."
lhe forem expedl;las a eate respeito.
Foi apoiada.
3.0 Relativo â remessa do mappa
0 Sn. SATUR~"INO: - Entendo que a Lei
estatfstlco da Provlneia de Mattotraz este artigo por querer fazer menção de
Grosso.
outra maneira de expresrar o ,pensamento,
Do 1o e 2° offlcio ficou a Camara.
além da palavra estampado (leu) : sendtt,
inteirada,
e a respeito do 3° pedlo
pois, a mente talvez cohiblr os abusos que
a palavra o Sr. Saturnlno, e ficou
se podem commetter na emissão dos pensaadiada para a sessAo seguinte.
mentos por outros ·modos que não sejam os
O Sr. Presidente designou para a
das palavras impressas, fica imperfeito o arOrdem
do Dia:
tf.go ainda com a emenda do nobre Senador.
1.° Continuação do Projecto de Lel
Acho, poi~. que se deveria dizer, em geral adiado.
figuras - porque nisso se·· comprehende tam·
2. 0 O Projecto de Lei declarando os
~em a csculptura; e outro qualquer melo de
Alvarâs de 17 de .Junho de 1809 e l
.eommunlca:r os pensamentos emblematlca·
0

.. . ·. ' iii
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0 SR. MARQUEZ DE CARAVELLAS: - Eu
disse aqui já. que considerava esta Lei sim·
plesmente como da liberdade da imprensa;
mas entendeu-se que ella devia com·prehen·
der palavras, manuscriptos, e atê mesmo em·
blemas, .gravuras, etc. Convenho em que a
gravura tem alguma semelhança co.m a im·
prensa, mas ella não é verdadeiramente o
que se costuma chamar lettra ·redonda. Por
isso assento que melhor sem. s1Jillprlmlr o
artigo, porque serão perigosas as Interpreta·
ções e lntelligenclas que de certo lhe darão.
15• SESSÃO, EM 19 DE MAIO DE 1829
Acontece multas vezes que um pintor traça.
Continuação do Projecto adiad.o sobre a liber- uma figura toda de fantasia, e não falta logo
quem envenene a sua Intenção, explicando-a
dade da imprensa
como representativa de idêas, que nunca lhe
passaram
pela Imaginação. Supponhamos quePBESIDENCIA DO SR. BISPO CAPELLÃD-liÓR
debuxa ou pinta um leão com uma corôa na
A's 10 horas, :reunidos 35 Srs. Se- cabeça., segundo a ldéa dos que ·dizem que·
nadores, ·o Sr. Presidente declarou elle é o rei dos bosques; não poderá. algum
aberta a sessão; leu-se a Acta da malicioso interpretar Isto com a,ppllcacão 4.
Sagrada Pessoa do Imperador? Eis o motivo·
anterior.
O Sr. Visconde de Congonhas do por que me parece perigo esse artigo, visto
que dá lugar a muitos abusos, e principal-Campo mandou á. Mesa a seguinte
mente porque não se coaduna á. esta Lei.
0 .SR. VISCONDE DE CAYRÚ: - Sr. Presl·DECLARAÇÃO DE VOTO
dente. Apolo a emenda de suppressão da "Requeiro que se declare na Acta, que na gravura - por entender ser esta excentrtc·a
eessão de hontem votei contra a ,primeira á. presente Lei .regulamentar, que unicamen··
par.te do paragrapho 1° do artigo 3° titulo 1°, te, segundo a base do artigo da Constitui·
da Lei da liberdade da imprensa, em que se cão, s6 teve IPOr objecto os tres modos defacultam as analyses razoaveis sobre os prln- communtcar pensamentos por - palavras ciplos religiosos. - Visconde de Oongonhas manuscrlptos, e lm·presso. Impresso por senso·
do Oampo."
com.mum, res.trictamente se entende a cha·Tendo o Sr. Saturnino cedido a pa- mada zettra redonda. Sem duvida por gravu·
lavra na sessão anterior, para fallar ras se podem fazer estampas de pensamentos·
sobre um offlclo do Ministro do 1-m- malvados e libertinos, caricaturas satyrlcas·
perlo, relativo á remessa do mappa e odiosas; mas a prohibiçlio, e a pena dellas
estatlstlco 'da Provlncla de Matto- parece-me estranha e heterogenea a presente ·
Grosso, ficou o Senado Inteirado do discussão, e s6 pertence ao Codlgo Criminal
contetldo ·do mesmo officlo.
ou Policial; aliás tambem se deveriam ex·Começou-se então a primeira ,par.te pressar neste artigo as pinturas, os desenhos,
da Qrdem do Dia, continuando a dls· as estamparias, e pinturas em fazendas decussAo do artigo 4° do Projecto de commerclo, como lenços, loucas, caixas, le- ..
Lei que regulo. a liberdade de ex- ques, Telogios, etc. em que. têm lmprl.mldo. ·
primir os pensamentos por eacrlpto grandes abusos; al~m de que parece-me su·
ou palavras, 'que ficara adiado, com perflua legislação a este respeito, visto que ,
duas emendas, uma do Sr. ·Marquez assAs estão prevenidos taes abusos pelo ar· de Caravellas e outra do Sr. Satur· tlgo daa garantias da ConsUtulçllo (o ora·
dor leu o dito artigo) em que se provlden- ..
nino.
clou
que .nAo se podia· 1prohlblr geri.ero ai· Pedlo a palavra e sendo-lhe conce·
gum de industria e comrnerclo, excepto seD·dlda dlue
de Outubro de 181"1, relativos aos legados de usofructo.
3. 0 A Resolução autorisando o Hos·
.pita! da Caridade na cidade de Porto-Alegre, para adquirir e possuir
bens de raiz até o valor de 80 contos
de rêis.
Levantou-se a sessão 4s 2 l!.oras da
tarde.

Sessão de 19 de Maio

173

do contra os costumes publicas, etc. Por isso
O .Su. MAliQUI!.'Z DE P.UAN.\GU.\: - Oppo·
não obstante ter logo depois da lnstallagão nho·me á suppressào do artigo, embora quei·
da Regencia no BrazU, baixado aviso â Al· ram sustentar que a gravura não ê imprensa,
fandega para o liv-re despacho. dos Uvroa, eu a· considero como uma especie desse gesem censura prévia, todavia. o Juiz fez ap· nero que nos deve merecer toda a attenção
prehensão de livros de licenciosas, ou de nesta Lel. Nilo apoio a opinião dos que se
tues estampas avulsas, que tendam a corrom· lembram aqui das estatuas; além de ser
per o povo, reduzindo-o a brutalidade. Não muito dlfferente uma cousa da outra, ha de·
contesto que· se as gravuras abusivas conti· mais uma grande difficuldade em abusar por
verem pensamentos igualmente ex,pressivos melo da esculptura. A presente Lei tende a
expressos por lettras, em que se manifeste a reprimir aquelles abusos que se podem com·
mâ intenção do editor, e o seu conluio com metter a pouco custo, em breve tempo e que
o gravador, ambos incorram na responsabili· se podem infinitamente ;propagar e reprodu·
dade e pena desta Lei. Tanto mais que pre- zir como são os da imprensa. A gravura e
sentemente se multiplicam livres e impres· muito mais a lithographia estão neste caso,
sos avulsos com estampas. Porém quanto âs .. como ninguem duvida, apezar de não ser ri·
caricaturas, que são satyras .mudas, quando gorosamente a mesma cousa; logo convém
não tenham explicações por lettras que de· que so nlio supprima a publicação de estamnotem a má intenção de quem as desenhou e pas tão offensivas, como os proprios impres·
imprimia, ficando expostas a Juizos vagos c sos ou incendiarias ou licenciosos. Esta é a
temerarios, não ,podem, em Governo liberal, minha opinião.
O Sn. BonoEs: - Tem-se dito que por
ser seus editores e impressores sujeitos â
penas, pois a maior par.te são ridiculas e este artigo se evitam as estampas de figuras
desprezadas. Isto se nota com espe-cialidade obcenas, etc., mas pergunto eu, faremos nõs
em Inglaterra, ainda que claramente se veri- que desappareçam milhares de livros com es- .
fica serem .muitas dirigidas contra as ·mais sas gravuras que existem já tão espalhados
altas personagens. Consta dos periodicos de por todo o Imperio? O Governo francez tem
Londres que chegando alli a nossa Primoge- marcado no seu Codigo Penal, muitas penas
ni~a Princeza do Brazil,
se apresentaram a taes abusos e comtudo os seus livreiros não
logo collecções de caricaturas para seu diver- deixam de vender essas obras; nem é possiUmento, no .Palacio em que toi hospedada. vel acreditar-se que s6 com uma folha de pa·
Parece-me, portanto, que estamos na necessi· pel se p6de remediar tão grandes defeitos da.
dade de supprimir o artigo como quer o no· especte humana. Eu creio que por esta dis·
bre Senador. Pela gravura podem-se commet- posição legislativa s6 ficaremos no mesmo
ter muitos crimes, mas não pertence a esta estado em que nos achamos a respeito de taes
Lei regulamentar.
. estampas: as nossas lojas estão cheias del0 Sn. 1\IAnQuEz DE CARA\'ELLAs: - Apoia· las; fôra preciso primeiramente prohibir-se a
do.
sua entrada no Brazil, e a sua publicação na
O Orador: -No Codigo Criminal é que ~uropa; as que entre .n6s se fazem nlo silo
se deve considerar esse abuso. Ha na ver- perigosas, porque são nenhumas. E ·de qu~
dade obras muito obcenas: a maldade hu· servirá. esta prohibição? Será. para que se nllo
mana é inexgotavel, mas as cousas · devem corrompam os costumes pu.blü:os? Veja-se a
ter, cada uma, o seu -lugar e seu ·lugãr .pro· Inglaterra, a Franca, a Hollanda e outros
prio. Offereço a seguinte
Paizes, em que se gravam e se estampam
taes obras se têm perdido por ellas a sua
ElfENDA
Moral: Oxalâ que o Brazil a tivesse tão boa,
o Brazil, onde ainda não se trabalha nessas
"Supprlma-se o artigo 4a, porque o seu obras, e jâ se prohibem por recelar o estra·
objecto versa sobre outra classe de crimes go que ellas podem causar! Deixemo-nos, Sr..
que se hão de notar e punir no Codi.go Cri· Presidente, deixemo-nos de uma prohlblção
minai. - Visconde de Cayrú."
que nada aproveita, e que talvez sirva de dar
Foi apoiada.
maior _valor a essas estampas, e mais desejo
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de as possuir, acontece quando se prohlbem , que possam perder, porque a. Lei deve ser
certas cousas.
.:J.:ecutada.
O SB. M.ABQUEZ DE CABAVELL.\s: - U.m I
Eu deixo esse argumento, porq1ie não ê
nobre .Senador mostrou .pelo seu argumento / elle o ponto da nossa questão, Insisto, sim,
que devia persistir o artigo, porque tambem em que a gravura é uma especie de imprcn~õa;
se abusa ,por estampas; mas não é essa a 1 e, se esta merece os nossos cuidados pela clr·
-nossa questão, nem nós fazemos uma Lel cumstancia de se multiplicarem espantosa·
:para todos os abusos. Agora o nosso escopo ! mente os seus abusos, tambem a gravura de·
e, se alêm de palavras, manuscriptos e iljJ- ve merecer porque cstâ no mesmo caso. E
pressas, de que trata a Constituição, pod.~-~ não se segue, que, legislando nós sobre os
mos. nesta Lel abranger m::>.is alguma com;a, . seus abusos, devamos legislar sobre todos os
e ninguem diria que a estampa é manuscrl·l outros, .como disse um nobre Senador, pois
pto ou Impresso. Se admittirmos o principJ o se não acham em iguaes circumstancias. O
de que ella deve entrar nesta Lei, abrangt3r para.grapho quarto do artigo cento e setenta
mais alguma cousa, e ninguem dirâ que
e nove da Constituição, diz: (leu). E eu da·
estampa é manuscrfpto ou fm.pTesso. Se ad- 1 qui Uro a forca do meu nrgumento. Se não
mittlrmos o principio de que ella deve e:1· i ze admittir gravura nesta Lei, os abusos .cortrar nesta Lei, porque é susceptivel de abuse./ rerão quasi pela mesma fórma que os da im·
então devemos comprehender outras multãii prensa; e quando alguem fôr chamado, porcousas, que tambem servem de exprimir os abusos, esse dirâ: eu não me servi da 1m·
pensamentos, como por exemplo um ponto prensa, servi-me da gravura, e, como a Lel
de .boi na porta de algum homem easado; e não especifica, não sou responsavel.
em tal caso além de co:piarmos aqui a QrDisse, tambem, um nobre Senador quedenacão, fariamos um longo catalogo de abus- qunlquer p6de dar sinistras interpretações
sos ou para melhor dizer um Codfgo Penal a aos desenhos mnis innocentes que se façam,
este respeito.
etc. Assim é, mas não póde o seu autor jus·
'Disse tambem o nobre Senador que esta ti~icar-:;e p~r~nte os Jurados, e mostrar qual
Lei tende a reprimir os abusos que se podem fol. ''erdadClramente o seu pensamento? Não
commetter facilmente, e que a gravura offe- - é Isto ~ que muitas vezes se faz cc·m os im·
rece esta · fac1lldade. Não sei que seja tão p_:essos. Portanto, se a mente da Constitui·
facil, como se pretende, 0 .gravar; 0 que sei j cao ê a_cautelar os abusos da prompta e facll
ê que attendendo ao artigo da Constftuicão, expressao dos pensa:mentos, se pela pintura,
nlo vejo que se deva comprehender nem es- gravura e desenho podem dar-se estes abu·
tampa, nem estatua. Eu não -quero com isto sos, da mesma sorte que pela imprensa, não .
dizer que não sejam prohibida.s as estampas basta que ellas se subentendam aqui, porque
obcenas: não me consta que por ahi se ven- ê muito pre;iso que se faça expressa menção-_
dam, -como disse um nobre Senador. Sei, sim, para que n...o tenha desculpa o que abusar
que a Alfandega não as deixa passar; e, se .por estes meios. Eu .voto contra a suppressou de parecer que se supprima o artigo, são do artigo, porque a utllldade publica
não é porque deixe de haver abuso pela gra- pesa agora em minha razão multo .mais do
vura, .mas porque a providencia que lhe con· que os argumentos que se têm produzido
vêm nlo pertence a esta Lei.
contra a admissão de gravuras nesta Lei.
O Sn. CAnNEmo DE CnrPos: - Sr. Presl·
O Sn. MARQUEZ DE ·PABANAGUÁ: -Sr. dente. Eu tambem sustento o artf.go. Este .
1
Presidente. NAo me convenceu nenhum dos · Projecto é uma leglslacão melo feita, por
at:gumentos apresentados; nem serve de apolo Isso que 311. pusou em uma das Camaras, e .
A auppressão do artigo o dizer-se que ha eu acho que em todas as Leis que se têm
muitos livros de estampas licenciosos que i feito sobre tal assu.mpto existem artigos a.
correm em diversag mãos. Sr. Presidente. Se 1 respeito das gravuras. E' verdade que a Con·
Isto ror prohibido, elles não correrão, ,pelo ' stltulção nAo falia dellas; mas, quando ae
menos, ~om tanta facilidade: '!! os e~trangel· I faz uma Lei regulamentar, nAo tem o Jegis·.
!'01 nllo se animarão a trazer-nos obru em : lador em vista reproduzir strlctamente as pa··-
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lavras do urtigo constitucional em que fun· nobres Senndores quo impugnaram a minha
da a Lei; elle dá·lhc a necessaria expansão, o;;inião. Disse um delles que podia ser obrl·
desenvolvendo tcdas aquellas idéas que alli g·ado o autor ou impressor da estampa a de·
se incluem. Esta tem sido constantemente a clarar em Juizo qual foi a sua inten!;ão. Isso
nossa pratica; quando tratámos dos Juizes é contra todo o direito, atteuta a regra jurl·
de Paz assim se fez. O artigo constitucional dica - cogUat'lonls penam nemo patitur.
dizia: - ''Haverá Jui~es de .Paz para con· ·- Permitta-se-me referir a anecdota do pln·
ciliação das .partes, etc., e uma Lei determl· tor, que fez o retrato que em Rioma lhe ennará as suas uttribuições, etc." ,Pergunto: c:ommendou um Cardeal. Recusando-se este
Só se tratou das o.~.tribuições relativas á con- pagar, buscando o pretexto de que não lhe
ciliação? Não, porque a Constituição não nega ern. s::melhante, o pintor descorou os vestidos
ao legislador o direito, que lhe é inherente, Ca:·din 'illclos, e em lugar destes, pintou n:J
de desenvolver as idéas contidas no objecto ch~mmas do inferno em roda de um condem..
de que se oceupa. Entendo, portanto, que po- nado, com a identi.ca face do mesmo Cardeal,
demos additar esse artigo, até porque todos e cxrôz o quadro á venda em pra!;ll. Todos
os nobres Senadores não negam que podem os que passavam diziam: eis o Cardeal F no
haver abuses pela gravura, lithographia, etc., inf:l:·l~::>. O .Cardeal requereu ao Sumrno .Pon·
entendo eu que deYe haver esta disposição t.ific:e o castigo do pintor, este defendeu-se,
referindo o facto exposto, dizendo que por
legislativa que os reprima.
Não approvo a lembrança de se guardar não !Jerder de todo o seu trabalho, deixara
esta disposição .para o Codlgo; e, se já foi ficar a face do Cardeal retratada, porque
dito que todas estas Leis constituem ou po- este recusara o retrato, dizendo que em nada
dem constituir parte delle, como, então, aban- se parecia com elle; e que não havia Lei que
donaremos, agora, uma. cousa tão essencial, e prohi.bisse pintu:ar de· alma no inferno. O
que tanto se casa com a Lei que discutimos? Summo Pontifica não punia o pintor. Disse
Alêm de não achar inconveniente algum em tambem outro illustre Senador que era nese admittir aqui esta. especie. acredito que cessario o artigo da Lei em discussão, para
por isto o cidadão terá mais garantias. Póde, se evitar a arbitrariedade dos Juizes das Al·
por exemplo, o Juiz da Alfandega não admit· fandegas em fazerem apprehensão de estamtir a despacho uma obra. ou uma gravura pas, ainda que ridiculas, porque é proprie·
que me seja remettida; tendo já passado. esta dade dos seus importadores, mas não posso
Lei, eu posso dizer-lhe: Deixe sahir a obra considerar arbitrariedade na apprehensão que
e a gravura, eu quero espalhar-a porque está mencionei, de estampas torpes, em livros e
nos termos da Lei, e respondo por ella; mas, papeis avulsos, feita pelo Juiz da. Altandega,
não havendo Lei, não prestará o Juiz a de· pois assim o exigia a Moral Universal. A jus·
vida attenção, fará o que quizer arbitraria· tiça da tomada, que citei, foi reconhecida
mente, e fica privado o cidadão de seu di· pelos proprios donos. que não aggravara·m
reito. ·Esta. Lei não é s6 de abusos, ella versa para o Tribunal competente! Eu entendo que
tambem sobre a expansão das garantias do em casos semelhantes, visto o artigo, que já
cidadão, como por muitas vezes se tem dito. li da Constituição, até os porteiros da Altan·
t!!e os nobres .Senadores dissessem unica- !lega, e quaesquer outros fiscaes, podem e
mente que não se podia por esta maneira devem apprehender taes esta.mpas, que slio
abusar. eu conviria que não .passasse o ar- contra os costumes publicos.
O SR. CARNEmo DE CA!IIPOS: - ·Respontigo; mas uma vez que confessam que se dão
dendo
ao nobre Senador o Sr. Borges, digo:
muitos ataques pela gravura, etc., então devo
concluir que convém a sua repressão pelo que esta medida legislativa é na verdade uma
garantia, que damos ao cidadão, porque evita
artigo .desta Lei.
que o seu direito seja destruido, ou mal ln·
O Sr. Borges proferia um discurso
terpretado. Eu tenho observado muitas cou·
que nft.o foi colhido.
sa.s a. este respeito: so por taes delictos o
O Sn. VrscoNDE DE CAYn'&: - Não estou cidadl\o houver de ser julgado (como mo.n·
. convencido, Sr. Presi-dente, das razões dns da mas Leis actuaes) o escrlvAo é o primeiro
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que põe, e as vezes por bem leves abusos, o A sua origem ê a Constituição, e quando
estrondoso titulo, 4 margem dos autos-cri· ella concedeu Imprimir, entendeu unicamente
- me de alta traiçclo.-Eu não sel como será tra· a llthographla, que ainda se achava tyrannl·
tado o cldadl.o 4 vista de Leis tão barbaras, sada: não fallou da pintura, bravura, etc.,
e tão arbitrarias, como as que temos; sera. porque nilo produzem tilo ,bons e tão prom·
Isso conforme ao pensa.r do Desembargador, ptos effeltos como a Imprensa livre, e porque
se elle fOr sábio, bem; mas se não tl\r, fará. ella ê lndlspensavel, em um Governo reprede cel'!to ·multas vlctlmas. Por.tanto, sou de sentativo, que se deve regular pela oplnlllo
parecer que se accrescente o artigo: ê bom publica, a qual s6 se conhece quando se es·
que se fixe esta garantia, porque nlo convêm creve e se Imprime livremente. Ora, como
a legislação ar.bltrarla e cruel, que atntln esta liberdade 'é susceptivel de abusos, qulz
existe. Se o nobre Senador quizesse publicar a Constltulcão que elles se cohiblssem por
uma obra e (não digo já o Juiz da Alfande· uma Lei e mandou que se ·fizesse; ê uma Lei
ga, ou qualquer dos porteiros, como disse o orlmlnal a que hoje fazemos e multo mal
Sr. Visconde de Cayrll) o Procurador da Co· procederlamos se alargassemos o circulo mar·
rOa dissesse: - Não quero que corra - não cado pela Constltulcão a este respeito, com o
responderia o Ulustre Senador que era Isso pretexto de dar expansão ao artigo que s~.
uma usurpação do seu direito? A Lei 'é, "por· trata da Imprensa. Disse um nobre Senador
tanto, quem determina o que o cidadão p6de que assim se sustenta o direito da Constitui·
fazer; e .esta é sem duvida a .melhm: occa· cão : e eu respondo que então mal se susten·
sião para se dar uma devida. expansilo ao ar· tarla, porque multas cousas têm passado
tlgo constitucional; e já· que- o discurso me neste Senado meramente por ha.rmonla. Disse
arrastou a este .ponto, perguntarei se o lllus· outro nobre Senador que o autor da obra ac·
tre Senador soffrerla que os seus direitos es· cusado ,poder4 manifestar o ~eu penaamen: r
tivessem ao a.rbltrio dos porteiros; ou se é aos Jurados; mas devem estes estar ·pelo
justo e razoavel que as nossas garantias se· que disser qualquer criminoso, sendo multo
jam decididas por um official subalterno da natural que explique sempre favoravelmente
classe desses, que lembrou? Por esta razão e o sentido da sua obra, ainda quando a malf·
por outras muitas, que é desnecessario pro- gnldade da sua intencão se não possa occul·
tar? Outro tanto nll.o p6de acontecer com a
duzir sustento a addlção do artigo.
imprensa; o sentido dos escrlptos colhe-se
O Sr. Marquez de Paranaguá pro- das suas palavras, e estas interpretam-se bem
ferio u·m discurso· que não foi co· segundo as .regras de uma boa hermeneutlca.
Concluo, pois, que o artigo não deve ter lu·
lhldo.
gar nesta Lei, e que se lhe formos admitthi·
0 ·SR. MAIQUEZ DE CARAVELLAS: -Multo do cousas desta natureza, a Lei nll.o será. da
se tem dito já. sobre esta materia, Sr. Presl· imprensa, mas sim dos pensamentos; e esse
dente. e comtudo ainda não ouvi razões que não ê o titulo.
me convençam a emendar de opinião, O mais
0 Sn. CARNEIRO DE CAliiPOS: - Sr. ·Presi·
que se tem feito nesta discussão ê provar dente. Insisto ainda que a gravura deve en·
que podem haver abusos de gravura, mas trar nesta Lei, porque estou persuadido que
não ê essa a principal queatão. Disse um no- é isto do esplrlto do artf.go constitucional.
bre Senador que esta Lei ê .regulamentar, e Eu já. disse que uma Lei regulamentar -é um
que portanto devemos dar expansão ao artigo desenvolvimento de tudo quanto convenleyt
constltudonal, como já. se fez com a Lei dos temente se encerra no artigo constitucional;
Juizes de Pu, e .porque foi Isso se não por· nlnguem duvida que a gravura ê uma espe·
que a ConstltulcAo disse, que uma Lei mar- ele de imprensa, que p6de (!ausar tantos ma·
caria as suas attrlbulcões? Se dermos aqui les como os escrlptos tncendlarlos, reprodu·
a ~xpansão, que pretende o nobre Senador, zlndo-se em breve tempo · em milhões de
então marcaremos lmflnltos casos, em que exemplares; logo os seus abusos devem ser
pol!em haver abusos; e a nossa questão 6 cohlbldos na mesmà Lei, em que se cohlbem
ae esses cuos devem ser tratados nesta Lei. os da Imprensa, porque aliás torna-se lllu·
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soria a d!sposicão legislativa, deixandc-so
uma porta tão franca aos at:1ques dn malignidade, que não se deixar•\ de lançar mão
deste ·meto. Disse o nobre Senado·r que a
Lei era criminal, que ll)Or isso não se lhe
deviam dar interpretações extensivas: ~!1.
rece-me que se engana; o que se trata é, se
o artigo constitucional comprehende ou não
esta especte. Esse artigo não é penal, ê, sim,
a Lei, que agora fazemos, e portanto póde
ser interpretado o artigo segundo o seu espirita.
0 SR. MARQUEZ UE MARie.\: - Sr. Presidente. A epigraphe desta Lei é o artigo da
Constituição (leu) ella só falia em - palavras e escriptos, impressos; - porventura a
esta·mparia, ou a gravura será sujeita á. censura .prévia? Não, logo daqui se con~lue que
a Constituição quiz tirar as restricções que
havia na imprensa, e que só della trata. Portanto se admittirmos mais cousas nesta Lei,
além daquellas de que falia a Constituição.
ficará. imperfeitissima.
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"Os resp:ms::tve!;; inconem nas. mesmas
pcn!l.s d:o urtigo antecedente."
Pedio a pula.vra e disse
O Sn. M.".RQUEZ DI<~ CARAVELLAS: - Sr.
Presidente. Não deixarei passar isto da ma·
neira por que está enunciado. Que quer di·
zer publicas reuniões? Entender-se-hão as !!e
uma igreja, as das galerias, as das eleições,
as das ruas, etc.? Que quer dizer simplesmente - palavras proferidas? - Pois basta
Isso para ser comprehendido na Lei? Uma
descompostura, um nome injurioso, de que
alguem se escandalisasse, e que fosse dito
perante quatro ou cinco pessoas, hão de ser
cases comprehendidos nesta Lei? Se entrarmos com tantas miudezas, ver-se-ha sempre
opprimido o cidadão..Eu não posso admittir
isto pelo modo com que está. enunciado.

O Sr. Carneiro de Campos proferlo um discurso qu~ não foi colhido.

O Sn. BoRGES: - O nobre Senador, Sr.
Presidente, em tudo quanto disse tem querido provar, que põe o seu fito em melhoJulgou-se a materia sufficientemen- rar a condição, em que se acham os cidadão!!.
te discutida, foi posta á votação e que não quer que elles sejam expostos á.s
perseguições, .que soffriam pela legislação
pela maneira seguinte:
1.• A suppressão do artigo 4•. Não antiga. Porém eu noto que já.mais se persaguio um s6 homem no Rio de Janeiro, des~
passou.
2.• O artigo 4•, salvas as emendas. que ê Côrte, por gravura que .publicasse; e,
por isso, não sei em que consiste a melhora,
Foi approvado.
3. • A emenda do Sr. Saturnfno. que a este respeito se pretende dar. Disse
o nobre Senador que quanto âs injurias, seNão passou.
4.• A do Sr. Marquez de Caravel- ria o homem, que as dissesse, infallivelmente
trazido a Juizo, e o contrario se observa,
lo.s. Tambem não passou.
Passando-se a discu~tr a pa~rte pois ainda se não vio que o Promotor chadeste artigo relativa ás penas, resol- masse ex-officio a Juizo a Pedro ou Paulo
veu-se que fosse á Com-missão de por haver injuriado a Sancho ou Martinho,
Legislação, conforme · o vencido na ainda que estes se queixem; mas se por
esta Lei todas as offensas de homem a hosessão de 16 deste mez.
Começou~se a dlscusão
do artt- mem, por pequenas que sejam, hão de ir a
Juizo, o caso toma nova face, porque jã se
IO 5•:
disse que os Jurados estão continuamente
"Nos mesmos casos em que .por esta Lei em acção. Teremos de ver uma multlpliclda·
!lo punlvels os abusos da Uberdade de Im- de de factos sobrecarregando esta Instituição
prensa são Igualmente puníveis os abusos que jll. se vai tornando lncommoda, e se o
das palavras e dos escrlptos não impressos: artigo passa.r, ocmo pretende o nobre Sena·
comtanto, porém, que se prove evidentemente dor, de necessidade se ha de alterar a Lei
que as palavras foram proferidas em publl· dos Jurados. Parece-me, pois, que se engana
cas reuniões e que os ·manuscrlptos sahlram nisso, porque todas as vezes que a Lei nAq
do gabinete do autor e se fizeram circular está. em harmonia com os costumes dos povos, forca. é que cala. Já. se disse que esta
com seu consentimento.
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Lei é de <llrcumstanclas, conv6m conhecer o puuw de que nos àcv~mos occupar. Esta Lel
estado da Nação para se saber se a Lei ó : só deve conter aquillo que é conducente a.
exequivel, e quando não seja, é melhor que ! reprimir os abusos da liberdade da imprensa,
e não o que possa peorar o que se acha gase não faca.
0 Su. CABNEIBo DE CAMPos: - O que o rantido. Eu vou mostrar que a garantia do·
nobre .Senador, Sr. Presidente, acaba de di· cidadão fica peor: a doutrina que se introzer não pertence A ordem da questão, Ser- duz, e pela maneira que se enuncia, abre a
vio-se, .para combater o artigo, de uma ma- porta. franca a. denuncias falsas: A vista do
teria. que ainda não foi decidida. "Acaso pas- artigo em questão, quem póde duvidar que
sou já. que deve haver uma tal generalidade, pôde alguem denunciar que fu!!lno tratara
e que sejam todos os casos submettidos ao com fulano uma rebelllão? Com taes denunJury? Nlnguem o disse, nem dirá; e como, elas póde destruir-se a Constitui!;ão, porque
então, se faz argumento com uma causa de os cidadãos serão reduzidos ao estado em
que ainda se ha de tratar? A Constituição que se conta que estivera o Porto, quando
s6 diz que seja pela maneira que os. COdi- a.lll existio o Almada; e era tal, que um sugos determinarem; para que, portanto, an- Jeito visitando a um seu amigo, perguntou
tecipar questões que devem ser tratadas em como se portava o Almada, e este correu
outro lugar? Ainda não sabemos se em to- immediatamente a fechar a .porta, para que ·
das as espectes de crimes ha de ter lugar :> pudesse fallar delle sem espionagem. QualJuizo dos Jurados; e quando isso aconteça quer inimigo, ou mal Intencionado, .Sr. Prehão d~ ser os cidadãos melhor julgados, e sidcnte, pódc asim deitar a perder a um ou
os excessos de palavras serão bem reprimi- a muitos cidadãos; nem faltam testemunhas
dos quando houver Leis justas. Quando el- falsas, mõrmente no estado em que está a
las são arbitrarias, suppõem sempre os de- nossa moral. E não é isso tornar peor a
linquentes, o que o Juiz, com algum empe- nossa condi!;ão? Os Francezes, que ainda se
nho, applica.rá. o minimo da pena, ao mesmo não podem louvar pela sua liberdade de 1mtempo que aquelle que não tiver quem assim prensa, não têm pena alguma a este reso proteja, soffrerá. todo o rigor da Lei e da peito. Essa outra Nação que se aponta semvontade do Juiz. Eis por que eu disse que pre como classica da liberdade, não admitte
melhoramos a condição. dos cidadãos legis- em Juizo as palavras: consultei Blakstone.
no artigo das offensas, e não achei mais do
lando assim sobre esta materia.
O Sa. lL\BQUEZ DE CARA\'ELLAB: - Ouvi que - libello por escripto - Autores ba
dizer que este artigo não cabe bem aqui por- que dizem, que essas palavras, que frequenque trata já dos Jurados, e p6de acontecer temente passam entre o povo, são, as mais
que elles, ou não sejam sempre chamados das vezes, sem intento de provocar: concluo,
ou não tenham de se occupar disto. Eu por pois, que o nobre Senador, longe de sustenmim digo, que quando argumento sobre al- tar com isso a garantia do cidadão, tende a
guma Lei, não attendo só para o artigo que destrull-a, implorando a sua condição, porse discute, antes o combino com o todo, .para que faz com que o máo homem, com quatro
ver se estA. em boa conformidade. Não quer testemunhas, vá denunciar aquelle a quem
o illustre Senador que se trate, como cousa quer perder, dizendo que lhe ouvlo cousas
lnherente, - das injurias por palavras - 1 que talvez elle não dissesse, ou que tenham
segundo enuncia o artigo; e .porque? Porque I diverso sentido.
ainda é arbitraria essa Ju,risprudcncia, qua
O 'Sn. CARxErno DE CAl\IPos: - Sr. Presi·
autorlsa o Juiz a impôr as penas como bem 1 dente. O nobre Senador labora em um enentender ou quizer; e eu julgo que o nobre I gano, porque contln11a a suppOr que não teSenador faria não pequeno serviço, se apre- mos Leis escriptas a respeito das palavras.
aentasse um Projecto de Lei estabelecendo : Toda a questão se reduz, pois, a este ponto:
1
penas a esse respeito. Eu approvaria de bom se é melhor ter Leis arbitrarias, ou Lefs
grado esse Projecto, mas aqui não posso ap ! exequlveis, Disse o nobre Senador que era.
I
provar as suas ldéas; não é essa a nossa i mister um Projecto de· Lei para estabelecer·
questão, e parece que se foge do verdadeiro .' penas, mas que a questão nlio era essa. E tt
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que Cjjtamos nô::~ ugora fa;;endo? Porventura uu; um !llU.lvudo, com quatro testemunila!l <10
não fixamos ditferentes penas aos differen- seu molde, deitará. a perder a quem qulzer;
tes abusos da liberdade da imprensa, das omfim teremos uma intoleravel espicnagern.
palavras, etc.? Se ellas não são boas, ,póde Limitei-me a - g.ritos sediciosos, ou palao illustre Senador emendai-as, porque podia vras sediciosas proferidas em lugares publlun1 homem conversar com outro, e ser de- cos, ou publicas reuniões; - porque assim
nunciado, como se tratasse de uma conspir.a- não podia o malvado denunciar que se tra~ão; mas pergunto eu: E os que estivessem tava de conspirações; o que de certo aconteJlersuadindo a outros para que a tramassem cerá. dando-se azos a espionagem, de sorte
não seriam cumplices? Nãc seriam chamados que ninguem pode~â fallar sem primeiro
a Juizo? E os que até hoje ouvissem tratar lançar a vista em roda de si, como succedia
de uma conspiração não teriam obrigação de em tem·po dos Imperado:es Romanos. Repito
ainda .que a garantia do ·cidadão perde-se, se
a denunciar? Sem duvida. Accrescentou-se: Até hoje não se tem punido as injurias de o artigo fôr como quer o nobre Senadcr.
palavras. - Mas quem não sa.he que muita
O Sn. VEnauEIRo: - Se esta Lei é uma
gente tem sido perseguida por ellas, e prin- substituição da censura, então não deve encipalmente por motivos de religião? Quem trar este artigo; mas se é uma. repressão
não sabe que em tempos passados com mui- dos abusos do· pensamento, deve ser adrnittas Nações os calabouços têm sido atulhados tido. Já se tem mostrado que ena serve para
de pessoas denunciadas por causa de pala- rep:imir os abusos da liberdade de imprensa,
vras, e que muitas têm soffrido penas gr::wis- a nada mais se põde accrescentar ao muito
simas? Digo mais que não ha Lei alguma que se tem dito. Agora toda a questão é, se
que dê ampla liberdade a respeito de fallar. se deve tratar disto aqui, ou não, e a esta
sem alguma responsabilidade, e se existe, respeito direi o que me occorr~. Pergunto eu:
mcstrem-m'a, que eu . quero lêl-a. Tambem convém reduzi.r uma Legislação incerta e
não empeoro assim a· condição dos cidadãos -,raga, a outra que seja fixa e razoavel? Connem destruo as suas garantias, como se dis- vém. Logo o artigo não deve ser desprezado,
, se, pelo contrario, eu quero que elle seja po~que corta toda a arbitrariedade que ha·
julgado por Leis bem determinadas e exequi- via a este respeito. Resta, porém, examinar
veis, e· não por Leis arbitrarias, como as que se elle está bem concebido; eu creio que s6
havia entre nós, entre -multes povos a este precisa de uma pequena declaração para. sal·
respeito. Parece-me portanto que tenho res- var todo o receio que mostram ter alguns
pondido aos principaes argumentos do nobre illustres Senadores (leu o artigo). Tratemos
Senador, e persisto ainda na minha opinião. agora das palavras (leu), a isto queria que
O Sa. MARQUEZ DE CARAVELLAs: - Eu, se accrescentasse o seguinte: -com man·:Sr. Presidente, bem claramente me expres- festa intenção de provocar, e injuriar; sei; eu não tratava se era ou não conve- porque, por exemplo, quem vai fazer alguma
niente declarar a injuria por palavras; que- a.ccusação, ha de necessariamente dizer paria sim que ella se considerasse tal, sendo lavras que sejam injuriosas ao réc; mas elle
proferidas em publicas reuniões. A Camara só as diz para sustentar a.. accusaçã.o, e por
não aceitou esta minha idêa, e o illustre Se- isso tem desculpa, não sendo o seu fim pro·
nador ergueu-se para combatei-a. . Não me vocar. Se finda a questão, elle disser injulembra se disse que niio havia Lei. mas sim rias, a parte contra quem advoga, deve ser
que affirmando o nobre Senador que o cida- punido, porque já se não dli. a mesma ci~
dão ficava sujeito a Leis arbitrarias, res- cumstancla. Eis o motivo per que me parece
pondi que bom seria em tal caso apresentar necessaria a declaração proposta. Quanto a
elle um Projecto, que acautelasse essas a.r.bi- dizer-ee que esta disposição só pertence ao
tradedades, - Estabeleceram-se penas .para Codigo, eu jâ disse que nós agora mesmos fa·
que cessem as arbitrarias da nossa LeJ!:isJar zemoa; um Codigo não é outra cousa mais
ção: - e eu disse que peor ficava o cidadão, do que o ajunta.mento das Leis, e esta. lhe
pois que por qualquçr. palavra, interpretada serâ tambem incorporada. Eu não sou de
.m mão sentido, ser! denunciado c pere~gul opinião que p~rtençam aos Jurados as inju·
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ri!u; verbaes pal'ticu!S~t es, porque de certo el·l nhao genüUitHlLi:l, vot·que as persegui~,;õeii se
las devem ser castigadas con·eccionalmente, reproduzirão, horrorosamente: ,ni\o devem
c não se precisa de g.rande pratica para o !altar testemunhas que p>restem ás palavras,
seu julgamento: mas isto não tem lugar -aqui: ainda as mais innocentes, o veneno das suas
talvez convenha mais tirar do Juizo dos Ju· suspeitas, e as cõres da sua malignidade. Nem
rados a revisã.o das injurias por palavras. me salva deste perigo a declaração da emen·
Voto, pois, pela conservação do artigo com · da proposta; .porque se a minha intenção
a declaração que lembrei. Devia agora entrar deve ser i-nterpretada, aquelles que n1e qui·
a questão das penas, mas creio que ainda ~essem perseguir, denunciando-me, apresenta·
não estão em debate, e parece-me, que quan· vam testemunhas a seu .geito, para tornar
do se estabelecerem, nem hão de ser ·mais odioso o sentido das minhas expressões, e cu
graves, nem tão sanguinarias, como as que serei punido com pena igual â daquelle que
marcam as nossas Leis. Offereço, pois, a se· mais a sangue frio tenha escrlpto e i-mpri·
guinte
mido injurias. Este artigo merece o nome
EMENDA
de artigo de Inquisição, e não deve de fór·
ma alguma passar.
"Ao artigo 5", accrescente·sc -·com maO Su. C.\RXEIHO m: CA!In•os: - Sr. Prcsl·
nifesto animo de provocar, ou de injuriar- dente. Apolo a emenda do Sr. Verguciro;
Vergueiro."
uma vez "QUe a injuria seja dita com propoFoi apoiada. ·
slto de fazer mal, é sem duvida um dellcto;
o Su. BoRGEs: - EÜ tenho algumas ve· I e quando se conhece pelas circumstancias que
zcs mudado de opinião nesta Camara, e glo·. ~ não havia esse ·proposlto: claro está que nAC
rio-me de o fazer sempre que razões pon· tem castigo, Disse um 11Iustre Senador que
derosas me convencerem, porque o meu fim· 1 os effeitos das .pahn~ras, e que por isso não
é acertar. Mas a respeito desta materia que devem ter iguaes penas; mas quem .disse
se discute, cada vez me firmo mais no que aqui que fossem as mesmas? As palavras
disse; e si"to tantos os inconvenientes, que 1 devem ser punidas, sem, porém, segundo o
TOU descobrindo do mesmo debate, que me 1 seu justo valor; assim como ha dlfferenc;a
não posso dispensa:- de chamar horrorosa nos delictos, tambem a de''e haver nas pe·
esta disposição legislativa. Que se ,11una nas, porque não é a mesma cousa um ata·
aquelle que por seus escrlptos injuria, .bem; que ou Injuria contra a fórma do Governo, e
porque teve muito tempo para meditar no j com intenção de o_ destruir de uma injuria
que fazia; mas que. seja criminoso o homem ou ataque de cldndao a cidadão.
O Su. 2\huqm:z m: P.\R.\X.\GU.i.: - Sr.
que em uma disputa profere qualquer palavra mais forte, não sei que se possa soffrer? Presidente. Os nobres Senadores têm já dito
Estamos nós ainda no reinado das rolhas na quanto se põde dizer sobre esta materla, e
boca? Consideremos esta materla ·pelos seus eu agora pouco accrescentarel. Os que têm
effeltos: pcis será. um e o mesmo o mal de argumentado pelo estabelecimento de pena.s
um escripto, que não só corre o Palz em que que cohlbam os abusos das palayras, cingem·
se Impri-me, como tambem o mundo todo, e se ii Constituição; ena considera estes abu
o de uma simples palavra proferida em um sos. quer sejam ·punidos, e nã.o exceptua. mais
ajuntamento, e ao calor de uma questão? Pó· do que as Camaras. cujos membros são lnvlo·
de produzir o .mesmo e igual estrago, o que la.veis, e não devem responder pelas suas opl·
ouvem só quatro ou cinco pessoas, e o que niões emittldas em discussão. Tanto não
lêem clrcumstancladamente milhares de ho· acontece fõra de cada uma das Camaras, e
mens? Eu estou persuadido que se ·passar os mesmos Conselheiros . de Provincla são res·
esse artigo, serei victlma de amiudadas de· ponsaveis, e podem ser punidos, porque a
• ituncias; não poderei tomar calor em qual· Constltui~ão 03 uão de.: •.~ •. ~ i:tv:.J.areis.
quer conveisa entre amigos, porque podem emenda do Sr! Vergueiro é portanto a quP
esco,Jl'llr-me palavras. que sejam logo denun· me parece mais acertada; a expressão clados, segundo a interpretação de quem as Intenção manifesta. - repete 9.1Juclle .princl·
ouYlr. O que .temo por mtm. é pn1·a ser te· Jllo que .a ConsUtulçíio consngrou, q11nndo
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o que é dolo, senão um ·proposito de offcnder? Nem isto se póde rigo~osumente appli·
car ás palavras, porque uma vez que se soltem, não se põde mais emendar. e como será.
então possivel prova.r-se a intenção dolosa,
;;e cllas podem vir de um en~ano? Consideremos bem esta Lei, para que não succeda.
causal'mos males ,gravissln1os, cuidando re·
primi·r aquel1es, que p,ocedem !<los abusos
da imprensa. Haverão malvados que saibam
fazer combinação de :Palavras para melhor
segurarem a perseguição intentada· aos que
desejarem perder; ninguem assim poder{!.
mais dizer uma .graça., uma expressão piO Sr. Evangelista proferia um dis· cante. Homens h?. que se não podem suster
a este respeito, e todavia as suas intenções
curso que não foi colhido.
~•ão boas; neUes. o gracejo é filho ele habito,
O Sn. BonG•:s: - Sr. Presidente. Propce de natural jovialidade; mas a iuterpretanho a suppressiio do artigo. Eu me tenho
rem-::;e os seus ditGs por algum :ttrabiliario,
pronunciado contra a sua generalidade; :>t.:
o dolo ou intenção de provocar se manifeselle fosse restricto aos casos de ataques e
tará., e taes homens serão injustamente puniinjurias no Corpo Legislativo, a cada uma
dos. Façamos Lei para os abusos da liberdas Ca:maras. ou ao a.:: ver nadar, estabeleci·
dade dlJ: imprensa, e quando muito, com:Predo jurado. etc., daria o meu consentimento,
hendam-se aquellas injurias, que têm alguma
mas ainda não vejo emenda que dissipe os
analogia com a imprensa. Uma Lei destas,
meus receios. a res,peito da sua generalidade;
bem considerada. só de'\·e tratar de abusos
e, portanto, requeiro a suppressão.
por esc:·iptos. porque aliás estabelece-se verdadeira-mente uma inconfi{}encia perigosissima á liberdade constitucional. Nõs tratamos
aqui dos abusos por escripto; e tratar de
"No artigo 5.n Supprima-se tudo que ~
palavras numa tal Lei, e num ·Governo livre,
reln ti vo :1s palavras. - RorgP-s."
é pôr o cidadão em peri·go de ser todos os
Foi apoiada.
dias denunciado; é abrir a porta á malevolenO SR. MAnQuF.z DE C.\RAVELtAs: - Não ~ cia para que incommode a Sociedade; é faze.:possível, Sr. P.residente, a suppressão de IJ.Ue haja medo de se conversar em familiatodo o artigo, mas só quanto ás - injultias ridade; é restabelecer a espionagem dos Gopor palavras. - Eu sustentei que se não ad· ''ernos Absolutos.
mittfsse isto, vejo que não passa a minha
O SR. CARNEIRO DE CAMPos: - Não deve.
id•éa, e excusado é offerecer emenda. Que· Sr. P.resldente, approvar-se. a suppressão que
rem alguns illustres Senadores qu'e entrem t~e requer, depois de ter a Camara conhecido,
nqul as Injurias por :Palavras. quando já se que deve entrar no artigo a materia das padecidia qtie passasse o artigo, e ficasse o lav.ras, e depois de se adoptar n. opinião exparagrapho para o fim, por isso mesmo se pressa no artigo constitucional. Disse o no·
presumia que talvez não entrassem as pala- bre Senador que a emenda do Sr. Vergueiro
V•rlls. A questão agora é, se devem entrar era excusada. porque o dolo sempre existe
aqui: Os que seguem a opinião contraria com o crime: é verdade que elle é lnherente.
combatem em retirada; uns argumentando mas apezar disso. além de ser uma ex.presque não ha. Lei; e as que temos são arbitra- siio consagrada na. Constltuic;ão, é preciso
rias; outros que só se -co.mprehendam as .pa- que a acção seja revestida de cf.rcumstancias
lavras quando a intenção fôr manifestamente mais apparentes, até mesmo para que a grrdolosa. Esta der.laraçiio é excusa.da, porqu~ rantfn. do cidadão estejn. mais resguardada.
:1 int:en-:ão dolosa é lnseparavel do crime; e
Eu não vejo portanto esses perigos de hordisse que os Conselheiros de Estado são res·
ponsaveis pelas conselhos que derem m1.uu·
fc.stamcnte dolosos; ella ji1 consagrou este
principio: logo não é cousa nova, que só
respondam por palavras aquelles em que se
manifesta!' a Intenção de provocar, ou inju·
:-!ar. App!·ovo. pois, o artigo com a declara·
cão do Sr. Vergueiro, porque não convém qtF:
deixem de ser punidos os abusos de pala·
nas; nem haja medo de resLtitados horrorc.
sos. t>orqt!e como já bem se ponderou, n~
suas penas hão de guarda.r u:na justa pro
porção com os dellctos, e não serão tã:> g-;·a
VG3 como as que tlnbamos at~ hojP..
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1·orosa 1ncontldenci!l. e espionagem, antes
vejo que os cidadãos flca·m Uv-res do arbi·
trio dos Juizes, a que estavam sujeitos at(~
agore.. Demais, nós 'üevemos p!'oceder · em
harmonia, e quando não a haja a Lei 1:
manca. Ora se nós temos clnsslfleado come
crime todos aquelles abusos da liberdade de
imprensa, que já ficam mencionados, como
não legislaremos agora. a resp-eito das palavras? Isto fOra decerto uma incoherencia.
~ão dev.e, pois, supprimir-se o arti·go.
O Sn. Bonm:s: - Sr. Presidente. O nobre .Senado:- sustenta que a Camara approvou ·que se tratasse das palavras, sem duvida
porque não se lembra que s6 passou que isso
ficava duvidoso, e que se reservasse o paragrapho para o fim, porque se então a Camara decidisse que se deviam classificar as
palavras, fosse elle .emendado. Disse o nobre
Senador: se temes classificado com crimes
de liberdade de imprensa os abusos que ficam já mencionados, como não legislruremos
:!.'gora a respeito das ·palavras? Eu respondo
que é por.que del!as não se seguem os mesmos effe:tos, que dos escriptcs, e como na.o
sejam a mesma cousa, nfi.o devem classificarse como crimes. E quem ousara. negar um
principio tão conhecido? Admira mesmo que
o il!ustre Senador que já o sustentara, agora
o despreze..
O Sn. MARQUEZ DE CAnAVELLAA: - Eu,
Sr, !]?!residente, frurel uma emeonda, S:P~r
de saber que não passará, .mas cumpro com
o que devo emittindo o que sinto.
E:MESDA

"Ao artigo 5. 0 Quanto ás palavras, diga-se - em altas vozes em lugares e reuniõe~
publf r; as. - Marquez de Caravellas."
Foi apoiada.
O Sr. ·Duque Estrada, apotandc
esta emenda do Sr. :Marquez de CaravelJas, !Pedto que se lhe addlclo. nasse a aegut.tt
EMENDA

"Ao a.Ttigo &.o Quanto 1\s palavras a.ccre1
cente-se - sediciosa• - em altas vozes, ett'.

Duque Eltmda."
Foi apoiada,

O Su. MAUQUEZ DE CAllAVELLAS: - Sr.
Presidente. Eu fiz essa emenda de - pala·
vras em altas vozes - para prevenir a ln·
confidenilfa, a espionagem, e ain.da outras
cousas mais, que 'é o abuso das testemunhas,
attento o estado da nossa moral publica. Os
lnglezes attendem mais ao te.emunho do
denunciante do que lis provas por escripto,
e vem isso de estar o juramento naquelln
Na~ão em muito respeito.
0 Sn. BOBGES: - Apoiado!
O Sn. MAnQTJ~ DE C.ABAVELLAs: - N6s
devemos, Sr. Presidente. temer os juramentos falsos ou porque não somos parcos em
juiar ou .porque é grande a nossa immoralidade. .Se reduzirmos todas as provas a testemunhas, ficaremos no maior perigo, qualquer
inimigo nos p6de deitar a per:der. Admittin·
do-se, porém, a clausula - ·reuniões publical:l,
e em alta voz - eviu-se em grande..parte
esse perigo, por.que então é preciso que en·
tre muita gente para constituLr essa .reunião,
e co·mo. o dito .seja em alta voz. não haverã
tanto lugar a denuneias falsas, porque as
sinistras interpreta~ões serão rebatidas, e a
innocencia do cidadão ficará :Por isso mesmo
mais segura. Veio tambem outro nobre Senador .com o dolo -dos Conselheiros de Estado, e assentou que era isso um grande rurgumento; primeiramente esse dolo manifesto
é s6 quando se emittc conselho; em segu·ndo
lugar ·ha meios para se conhecer, se o Con·
selho era ou não doloso; mas vai nisto muita
dlfferenca, nem ê o mesmo o que a.gora tra·
ta.mos. Portanto, a não passar a emenda, a
Lei serâ horrorosa, como disse o nobre s~
nado r .
. 0 SR. VEBGUEIRO: - Eu querl.a, ·Sr.Presldente, addiclonar a ·minha emenda; assento
Que o para.grapho poder! .pa.ssar com o que
jã se acha l!!obre a Mesa, que diz -. palavras
em altas vozes - e com a que diz: - com
manifesta intenção de Injuriar. - Ouvi dizer que era cousa horrorosa. estabelecerem·
se penas contra as palavras. Que podem ha·
ver offenaas por palavi!'D.s, nlnguem o negard.;
e se assim ê porque se nAo devem reprimir?
Consentiremos n6s que os particulares se of·
fendam mutu·amente? Para que se reuntrll.o
011 homens em sociedade? NAo 11erA para que
se defendam uns ao11 outrollf E entlo nlo
havemos n6s de garantir e11te direito, que
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cada um tem de zelar a sua hon,:a? De certo.
Se não reprimirmos a licença das palavras
J:'arcmos un1 mal gra vissimo porque nem to· ·
dos os cidcdãos ·são possuidos dessa humil·
dsde evungelica, que faz perdoar as injurias.
Portanto o artigo deve passar, reunindO-sê·
as duas emendas, porém a addição que .lhe
quero fazer é a .resveito do numero das pes·
soas que devem estar reunidas. para se cons·
tutar o crime; parece-me que bastam dez.
El'.!ENDA

"Ao artigo 5" accrescente-se - em altae
vezes. que sejam ouvidas ~por -dez pessoas, em
reuniões publicas, c:c.m manifesto· animo df
injuriai', . - Vergueiro." ·
Foi aDoiada.
O S!:. BoRGES: - Pretende o nobre Se
nador, ·Sr. Presidente, com a sua emenda, que·
sejam bastantes dez pessoas em reunião. parz
que haja criminalidade nas palavras que se
proferirem contra este ou aquelle; logo, se
se não cler esse nuniero. não ha crime; logc
tambem as injuria~ proferidas centra a fõr·
ma d<J Governo, contra o Imperador, etc. etr..
reunião de quatro, seis, oito pessoas, não si\.(•
criminos&s. O nosso estado vai cada vez r.
peor ecrr.. essas emendas. Antes mil vezes se.
deixe ao arbitrio do Juiz o julg.ar se a reunião ê ou · nãc publica, do que esta.belecer·SC!
uma regra tal que fa.z que um mesmo abuso
seja c não seja crime, segundo o numero do:;
espectadores.
O Sn. CARXEIRO DE CAlrPos: - Eu estou
pelo nu-mzro de dez pessoas, ou mais, ~or
este pr.fncipfo: duas ou tres testemunhaé
bastam pa-ra fazer prova; não digo. que Isto
seja bom. mas estâ admittldo; logo nn.o po:
demos conceder menos de 10 pessoas parO:
que se considere publica a reunião. Os argu.:
mentos do nobre Sena-dor são · contra.prcdu·
centes. porque querendo que sll tenha luga!'
o dellcto por ,palavrns, quando hajam grl~
tos, ameaças. etc. · aegue-se que ficava~ ao
;trbit:tio do cidadão todos os mais abusos que
não tivessem este caracter; e então os Ulus·
t-rcs Senadores, que nl!.o queriam que legls;
lassemos sobre palri:tras, se nAo . naque11e9
casos. deixam a porta franca a.os abusos "de.
palav.ras contra a Famllla Imperial, contrn
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a rellglll.c, contra os empregados publicas,
etc. Ta.mbcm não se faz mais do que a:·gument<ll' em ga:al contra. a prova testemunhal sem se attender que em todas as jurispru.dencias t1e acha ndmi~tido $Se !Pri-ncipio.
Deu a hora; ficou adiada cst:1
materia. O Sr. ·Presidente marcou
para Ordem do -Dia:
1." Continuação do Projecto de
Lei adiado.
2. • O Projecto de Lei declarando
os alvarás -de 17 de Junho de 1809,
e de 2 de Outubro de 1811, relativos acs legados .de usofructo.
3." . A Resolução
autd:is.an-do o
Hospltal da. Caridade na cidade de
Porto-Alegre, ·para adquirir e possuir
bens de raíz até r. valor de oitenta
contos de réis.
Levantou-se a sessão depois das
duas horas da tarde.

lG" SESSÃO, I:.":Jf 20 DE 2iL-UO DE 1829
PRF:SIDEXCJ..\. DO

SH.

Brfll'O

CAPELL.\.0-MÓR

A's 10 horas achan~o-se reunidos
34 Srs. Senadores, declarou-se aberta
a Sessão; e. lida a Acta da anterior,
foi approvada.
O Sr. 1° Secretario deu conta de
U·m officio do Secretario da Cama!"a
dos Srs. :Deputados, remettendo o
s~gufnte

,.
I'ROJECTO DE

u:r

".A Assem.bléa Legislativa decreta:
Artigo 1. 0 Os arrematantes de quaesquer
t'eD.da. publicas aão excuiiOIJ de propinas, e
auaesquer outraa -despezas de a'l"rematação.
"Artigo a. o Ffcam derogadas todas as
Lefs, Aolva.ráa, decretos, resoluções e ordens
em. contrarJo.
"Paço da Cama.ra dos ·Deputados, em lS
de Mafo de 1829.
Mandou-l!e lmprlmlr.
o mesmo Sr. secretario 1eu dufts
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fellcttacões das Camaras Muntctpaes tratasse da pa~avra porque ainda não con·
sidero o Juizo dos Jurados tão adiantado,
das vtllas do Sabad. e de Queluz.
que possa. julgur estes abusos sem ter o
Foram ·recebidas com agrado.
o Sr. VIsconde de Congonhas ·m&n· Jt~dlgo de Instrucção, que lhe iE multo nece9·
srurio. Mas se o Senado assenta que se devem
dou A Mesa o seguinte
mencionar todos os abusos eu de\'O J'etlrar
REQUEBI:!I[ENTO
a minha emenda. Tambem não appJ·o,·o emenda alguma das que estão sobre a :Mesa, por"Como membro da Commtssão de Esta- que acho que ellas devem servir de grande
tlstlca quero . fiUe se repita o officio ao lfi· embaraço. e voto pelo paragJ·apho tal qual
nistro do Imperio, pedindo a impressão da está. ·
O Sn. Pm~;;;un:.s'J'E: - A emenda do Sr.
Estattstica da Provincta de S. Paulo, que se
remetteu para este fim a. respectiva Secreta- Duque Estrada é addltlvn a uma palavra, e
diz assim: (leu).
ria do Estado dos Negocias do Imperto.
Viscon.fle de Oongonh'as do Campo."

Foi apoiado.
Sr.
Presidente. Este requertme~to ê de certo
multo justo, porque a CommlssA.o não p6d~
trabalhar sem que venh&m esses trabalhos
estatlstlcos, e como até hoje nio vieram,
preciso é lembrar ao Governo que os mande,
atê mesmo para podermos satisfazer A recommenda~ão da Falia do Throno. Nem se
deve pedir s6 a estatlstlca de S. Paulo, porque tambem •precisamos da que veto do Rio
Grande, que é necessarto que ambas se imprimam e quanto antes.
0 SR.

M.\RQUEZ

DE

CABAVELL.\S: -

Sendo approvado o requerimento,
entrou-se na .primeira pa.rte da Or·
dem do Dia, continuando a segunda
discussão do arti«o 6• do ProJecto
de Lei que regula a liberdade de ex·
primir os pensamentos por escrlpto!!
ou por palavras, a que ficara. -adiado
na sesslo anterior com 6 emendas.
Pedlo a palavra e disse
0 SR, DUQUE ESTRADA: - Sr. Presidente.
_ Eu havia pedido a palavra em rul.o de um
· exemplo que ouvi a um nobre Senador; maa
deixo Isso de parte, porque jt nlo vem ao
caso. Direi agora a ·minha oplnllo, prln•
piando por pedir licença ao Senado para retlra·r' a ml-nho emenda. Sabido ê, que pela
pll!lavra se p6de abn~ar, e que o abuso ê of~
· tensivo; mas a :Principal razllo, por que
nesta Lei se compre~endeu o abuso da Pll··
lavra, esta. na Constltuleilo, onde esta JJe
declara. Eu era. ~e parecer que nlnda se nii.3

Foi retirada.
O Sn. MARQuEz DE I:su.umuPE: - Sr.
Presidente. A. materla deste artigo offerece
renhida discussão; nós t'r&.tamos agora lia
sua dlfflculdade: direi pouco. e só farei pequenas observa~ões para que não pareça que
fazemos isto de modo que possa haver di·
\'isii.o de pessoas, e armar-se um laço aos cidadãos, com o pretexto de pt•ohihir os abusos
das palavras.
O artigo tem duas partes, urna diz respeito aos esortptos, e outra ás palavras.
Quanto a estas. venceu-se já que se devia-m
comprehender na. Lei, visto que assl·m quer
a Constituição; mas devemos classifica1-as d~>
tal maneira que não haja confusão. Quanto
aos escripfos, sabido é que nelles ha cor;po
de dellcto, conhece-se pela sua leitura qual
foi a lnten~ão do seu autor, e poucas duvidas
podem havel sobre a. sua criminalidade, porque a enunciMão das idéus depõe ou pró ou
c:>ntra o escriptor, sem se necessitarem te.s·
temunhas; não tratam p~rtanto dos escrl·
ptos. e s6 me occuparel das palavras. Estas
estando na classe daquelles escrlptos e vêm
a ser ou ellas são proferidas em publico, ou
ellas atacam aos particulares. Vejamos pois
1e no segundo caso devemcs ou niio adoptar
a Lei erp toda a sua extensão, a respeito das
palavras. ·Se a adoptamos ~titiio extingue-se
1 Leglslaclo antiga: verdade é que não a te·
mos proprla para esta materla., mas em todo
o Codlgo enCõntram-se pedaçoi! avulsos, e
Yê·se que a appllcacAo elas penas em tal
easo ê sempre a a·rbltrlo. dos .Juizes; assim
pois ou se ba de admlttlr uma parte, sim, e
out.ra não, ou se ha 1le deixar isto ll vontaêü
J
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do;; Julgadol'cs. Ora aqu1 l~·sc unicamente · pa.Ja.vras particulares - isto entende-se de
todas as injurias verbaes; mus pergunto eu:
e como é po::;siYel fazer-se um tal julgamento?
NOs sabemos com quanta facilidade os holll"as se descompõem, e as vezes por bem pe·
quenas cousas; devem por consequencia os
Jurados a tomar c:onhechnento disso, porque
como de.vemos ter, tanto nas causas civeis, e
eomo nos crimes, a elles compete um tal jul·
ra·mento. Mas estamos nós já. nessas cireumatanclas? Agora tratamos unicamente dos
abusos da liberdade da Imprensa; e como se
envolvem nesta Lei os abusos das palavras?
Convém separar, e extremar bem estas duas
ldéas para que possa haver uma uppUcação
de penas segundo a imputação e gravidade
dos delictos sem cahirmos em uma arbitrariedade infinita. Parece-me, pois, que estes
au tigos com as emendas devem i-r á Com·
missão, para que proponha ao Senado o que
1ulgar que se deve adoptar, arranjando-os d~
tal maneira que se extremem bem as idéas,
visto que me parecem boas a~ emendas.
Convém evitar o que muitas vezes acon·
tece, ~ é, que um homem no circulo de qual·
quer sociedade, proferindo alguma palavra
eom menos reflexão, pôde ser accusado perante o Jury. porque quem o ouYe interpreta
sempre ·a seu modo, e faz applicação que bem
quer. E' preciso que a liberdade não soffra
restricções taes que os homens não possam
exprimir-se, ainda em familiaridade, sem o
perigo de commetter um delicto, e delicto
que se aggrava pelas circumstancias que se
quer ma.rcar pela Lei: Parece-me, pois. pru·
dente que se encarregue a Commis~ão de
or.denar isto. E' verdade que ella se verã em·
baraçada, c ·que aqui mesmo podemos dec.l·
dir este negocio, como jã se disse; mas eu
eonsidero n medida proposta bem digna de
11er tratada a sangue frio pelos Senhores da
Commissão, antes de ser submettlda á dis·
eussão da Camara; porque convém advertir
que ha casos, em que é a parte que accusa.
e outros em que o mesmo Promotor. Eu já
disse que ê preciso fazer differença entre in·
1uria e crime. porque se a parte accusadora
eede, acaba-se a questão; mas no crime nAo
auccede nssl.m. Esta dlfferen"ca. que fazem· o'
erlmfnallstas, mostra que a Injuria tende a
ataca:- a. hon·ra do cidadã<{. c que o crfmo, ·
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deste prlluelro ctrcito, produz outros
que são mais graves, e que ortendem a So·
ciedade cm geral. E' precisa multa prudencia
na classlflcaçã.o de taes abusos, para que se
não tolha. de todo a liberdade com o pretexto
de regularmos bem o exerclcio de uma l'a·
culdade tão preciosa, e por isso requeiro que
vá. tudo â Commissão, pa.ra que extreme bem
as idêas contidas nesta materia, e que me pa·
recem confundidas.
Foi apoiado este requerimento, e
entrando-se em discussão, disse
O SR. S.uun.~Jxo: - Sr. Presidente. ~u
não vejo necessidade alguma de ir isto á
Commissão, porque tendo-se já mandado esta
Lei pa.ra que ella désse o seu parecer acerca
das penas, excusado é voltar para dizermos
o que sente sobre o artigo ii". Duas cousas
ha nisto a examinar: 1•, se deve ser cla:;si·
ficado como crime o abuso da palavra; :l\
se deve pertencer a esta Lei: Creio que são
estes os dous objectos, e por um delles se
pronunciar-d. a Commissão; logo, para que
gastar mais tempo, quando agol11l/ mesmo
podemos decidir isto?
O Sn. PRESIDE~TE: - O que está em dis·
cussão é se deve ir tudo á Commissão..
O Sn. S.\TURXlxo: - Sr. Presidente. Sup·
ponhamos que a Commissão diz que é sim
um crime, mas que não tem lugar nesta
Lei; e não se tem dito tanto, para que a
Camara se considere em estado de poder votar? Pelo que vejo talvez se queira que ella
faça uma redacção de todo o Projecto.
O -~ll. PnESIDEXTE: - E' assim.
0 81l. SATURXIXO! - Póde a Com.missão
dizer que se supprlma. Não vejo necessidade
para ae lhe mandar isto, e menos. ainda pelos argumentos do nobre Senador, que espondo a importancia de uma tal materla,
concluio que devia por Isso voltar á Com·
missão. Não me parece isto razão sufflciente
para concordarmos no que requereu; est:l.
materia é tão Importante como as outras,
que já temos tratado, sem ser' preciso o san·
gue .frio das Commlssões. Ora eu vejo que
estes paragraphos são iguaes ou ·relativos a
este outro paragrapho. que diz (leu) ; aqui
trata-se dos· abusos; aquelle é contra o Chefe
da Nação; o outro contra isto, c..:ntra aqulllo,
etc., enumeram-se todos, e .trata-se flnahnente
do~ abusos contra particulares.
.\gora só
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fnllaroi :.1 :·e~pcito du ponto que cleil lugur Cüi l'itlllo SU ueha Si:l ueviÂ. i.~U.IJEllli COlll!Jl tl•
ao ·requerimento: estA demonstrada que o '\ender a repressão dos abusoa de. communi·
abuso da palavra é um crima, o muito se tem . car paosamentos por palavras e escriptos, ou
dito cm sustentação do dil·eito, que cada un:. espacal'-Se u decisão para o Codigo Crinli·
tem de emittir seus pensamentos por p::~.la· · nal. ll"'ui então, e ainda sou, da opinião quü
vras; mas, pergunto eu, a honra do cidadão : esta Lei deve providenciar sobre estes objenão é tambem um direito sagrado? Não deve ctos, visto que expressamente se dc.>ignaraw
d·esfo.r~;ar-se quando a sentir atacada? A no artigo fundamental da Constituição, que
honra é uma propriedade tal, que ·muitos a já se. resolveu, dever ir na frente desta Lei
esUmam mais do que a proprta. vida; o di· · regulamentar, como base della. Para desva·
reito que cada um tem á sua hon-ra não pó· necer a este respeito a vacillação, basta re·
de ser considerado em menos do que o di· c:Jrdar o que foi ponderado e~ Ullli:l. d:is
reito de emittir os pensamentos por P3ila· sessõe santecedent~s. que o grâo de privile·
vras. Do homem não emlttlr os seus pensa· gio do Corpo ·Legislativo de serem invicla·
mentes não resulta tão grande mal, como veis quanto as suas opiniões emittidas nu
de offender a honra de u:m seu conctdádão; respectiva Camara, para não poderem se;· . ac·
a Na!;àO deve garantir este direito, e de m·o· cusados pelas palavras proferidas, já por
do que o cidadão· não seja constrangido a Lei se negou aos membros de Províncias;
desaffr~ntar-se por suas .mãos. Ha g.rande pe- isso convence que ficam responsareis quaes·
rigo em recorrer o of!end!do a. espada para quer .pessoas por palavras proferidas em
lavar em sangue a injuria, que se lhe fez; quaesquer outras reuniões, quando essas pa·
e quasi que não ha. prejuizo em deixar qual- lavras contiverem criminalidade clara nos
quer de emittir os seus pensa.mentos por differentes casos . especificados na presente
palavras, ou se o ha, não soffre comparação Lei regulamentar. Toda a difficuldade esdi.
com os males que pdde arrastar uma inju- em fixar justo expediente da prova das of·
ria, um ataque á honra do cidadão.
fensas feitas por taes palavras, aiim de se
Talvez se diga que tudo isto é verdade, prevenirem calumnias; cu mal entendidos.
mas que não cabe aqui, porque esta Lei., é
·sr. Presidente. Parece-me que a difficu!·
SÓ da liberdade da imprensa; e eu ;respondo
dade cessa reunindo-se as emend~s propos·
que concordaria nisso se· nella Só se ·tratasse
tas peles Srs. Marquez da Caravellas, e Se·
ão que ~ relativo á imprensa. Ja. se disse
nadar Ve:gueiro, isto é, que as paiavras oE·
que essa Lei de regulameiltãr, e em virtude
fensivas, ditas em reuniões publicas, sejam
de um artigo da Constituição, onde . se lê
proferidas a violar as expressas nos artigos
"'ue todos têm a liberdade de emittir os seus
desta :Lei. Assim previnem-se as denuncias e
pensamentos, por palavras e por escrlpto!:l,
accusações calumniosns, e não se dá causa a
e atê de os imprimir, etc.; · e tambem se
delatores e ·mlll intencionados a converterem
disse que a parte pertencente âs Injurias ·se
em crimes publicas as simplices e fugitiva:\
reserve para o Codigo Criminal; não veja
expressões indiscretas, proferid!l.s entre pou.,!Ue hajr. prejuizo algum em se antecipar a
cas pessoas, ou em casa, e companhia., paruegislação a este respeito, antes pai·ece·m\
ticular.
acertado, e conforme a Constituição. que les:-. Presidente. No imperfeito estado da
gislemos sobre, as injurias que se fazem.
abusando·i!e das _palavras, até po:que isto actual civilisPÇãn, muito convém ter sempre
não embarga que no Codigo se trate desta em vista a regra da Jurisprudent:ia ch'il,'do::~
ma teria, assim· como de outros, sobre que Já. .Turisconsultos Romsn.1os, citada pelo nobre
temos legislado; voto portanto que não vã Marquez de Caravellas -:-. Lubricum, linguac
ha.nd fa.cile fn pmnam trahc1~dum. - E' vP.1'·
lsto .á. Commfssão.
O SR. VJscoxJJE DE CAnú: - Sr. Presi· dade que no Evangelho, destinado á perfe\
'ente. E' chegada a. discussão desta Lei a.a ~~o dos homens, se adverte :;,ue · havemos dt
"lonto melindroso, que. o Senado prorogou 111 dar ao Jutz Eterno conta . r.té de toda a p~
principio, para se assentar sobre a Epigra lrr.vra ociosa.• Mas a Justir.a Humana não p!S
de sem,. tyrannia. devassar a.s palavras ditM
, .. >.~ aa mesma Lef, visto haver entrado eu.
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em conversações, de que não resultaram --~ Aquelle g1·aude pintor d'-s homens e succes·
adalos e attentados publloo..
soa exborta aos homens bons a precauclona·
fndlserlpções e murmuracões são tão rem-se contra taes monstros. - Proebint
frequentes em colloqulos confldenclaes e fu· exemplum prmcavet~di quomodo frandibus en·
mlllares que se se admittlsse a sua accusa· 110Jutt et jla11i.tiil commaculati, sic 1pecie
ção em Juizo, acabar-se·hia a affabilldade e bonarum artiunt jaJsi, et am.it-lre fallace&.
a felicidade domestica.
Ja no reinado d'El·Rei da França Luiz
A experlencla tem mostrado, ainda em XIV, assim se queixava o seu panegyrlsta e
graves casos publlcos e funestos. tumultos penslonarlo Bolleau - os máos poetas fazem
do povo, não obstante o concurso de muitos; máo jogo commlgo: eu fallo mal delles, el·
o facto é tão desfigurado nos contos de cada les me calumnlam dizendo que eu fallo ·mal
Individuo, que aliás se dizem testemunhas do Rei. - Não estamos nos· Governos suspi·
de vista, que não se p6de saber a exacta cazes da ltalla, onde os cautelosos fizeram a
verdade. Quanto ·maior risco a innocencia regra: - Falle-se de Deus pouco e do Rei
corre em depoimento de testemunhas, sobr':! nada. Lei de multo rigor .para cohlblr abu·
palavras .proferidas.
soa de palavras contra a Constituição e au·
Sr. Presidente. Permltta-se-me recordar torldades constltuclonaes, só ·poderá produzir
a lição instructiva, que a Escrlptura Sagra· taciturnidade e desconfiança, mas não a
da dá no Livro dos Reis, do atroz caso d•l cordeai revere 11Ci.l. 'li.!': n hú!la ~·id:J1iio J.J:~
impia Isa.bel, que machinou a perdição d<! ao Governo do seu Paiz. Lembreme-nos dos
innocente Naboth para se apoderar da vi· pesstmas effeitos que na Revolução da Fran·
nha, que seu marido Acbab cobiçara, e ere ça produ~io a lei dos suspires. e a policia
não lhe quizera. vender, allegando ser he· de espionagem. O Governo, como bem diz o
rança de seus paes. Elia seduzlo a Lycophan· escrlptor do Espirito das Leis, para ser
tes para serem falsas testemunhas, que de amado, d~ve-se fazer amavel, por sua llbenunclassem a Naboth de haver, em solemnt· ral regencia, dando os devidos descontos ás
dade publica, blasphemando de Deus e do cousas humanas.
Rei; em consequencla da calumniosa accusa·
.sr. Presidente. No Constitucional Gover·
ção foi n;torto Naboth, e a sua. vinha confls· no da Grã-Bretanha, que reune a forta·leza á
cada para a corôa. O Historiador Sagrado liberdade, a veneração do povo ao Soberano
refere o vingador juizo da Justiça Divina, faz parte da geral cortezia, de sorte que em
que destruio a casa e familia real dos auto· todo o jantar lauto, a primeira saude é ao
res de tal atrocidade. Taclto refere, entre os Rei: alll e toda a pessoa de honra faz tim·
exemplos de tY'rannla de um dos mais des· bre de sustenta.r o seu Governo, ainda que
potlcos Imperadores Romanos, a condemna· em conversação, e associações de convivia·
ção de lltteratos só por algumas expressões Udade manifeste desapprovacão a algumas
indiscretas em seus e~crlptos. Este transcrc· medidas do Minlsterio. E' de esperar que,
ve a defeaa que deu no Senado de Roma a no prcgresso da clvlllsação do Brasil. sejam
Cremeclo Cordo, que foi accusado como de sempre dominantes o amor aõ Imperador, e
crime de Lesa..MaJeBtadc. por ter em su!l o respeito ãs instltulç&s do Imperlo, e aos
Historia do Imperlo louvado a Julio Bruto agentes dos poderes pollttcos, a despeito da
c applicndo a Calo Cassio o ultimo dos Ro· intemperança ou malignidade de alguns lnmanos. Elle assim começou a sua allegaçtlo: dlvlduoa. Se abrir-se por Lel porta franca a
- Dão-se-me em culpa, Senhores, as minhas denuncias de mAs palavras proferidas em
palavras, sendo eu fnnocentc em factos coqtpanhlaa famlltares, cessará. a confidencia
Vc1·ba nun m·gumcn.tur, Pat.,ro., cortscripti, ,, ainda entre amigos c pa.rente~, c a prudcn·
sco tactoru11t innocens sum. - O mesmo hls· ela dlctará. fechar noa11as casas. Espero que
torlador refere tambem a perversidade de um a Nova Legislação melhore a nossa. condição
Infame delator, que, aliás, affectando amor politica., e não a empeore. A Providencia des·
das lettras, e de virtude. stolca, foi ·denun· vie de n6s a pratka dos tempos de Tlberlos
cla.r n seu amigo e bemfeftor, para. o perder, e ·Domiclano. que privavam ao po,·o do com·
c ganhar as graças do tyranno Imperador. merclo de fa.llar e ouvir; mas nos OBsegure
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a regl'a aos Iru~dl'Lidores .A.ntonino ::: Traj•· quo te Interprete n~lll o que disse, ou po1•
Iiô; ent qüé eta Ucltd a cada cldadl1o penaar defeito de enunclaçlio, ou por haver mal CCill·
a sêti inodc, e dizer t1 que sentUi, segunda a cabido aquella ldéa; sO ae verttlca dolo quan·
phralie de Tatito --. rara tem.portt1n tezici- do se vê que era imposaivel nilo 1er a opi·
tute; estt et .seittive 11U!B veUa ct quiS scntta1, nião do Conse~helro emlttlda de contoriill•
dicere licet.
dade com ds seus aentlmentos; e éntão vein
· 0 Sn. M.\BQU~Z DE CAIAVELLAI: .._ Sr, a. cautela constitucional. Mas ae o ponto da
Prêíltdetite; Eu respeito ttuiltO o ~ato doa questão é s6 .-. injuria ao cididlo - para
liotHidus membros, ~tue fl>ram de pareoer que vem - o dolo? - NAó aabe qualquer que
qUe. l!le ehvle isto A. Commlsslo; ltiiUI não não deve lançar em ro11to oa defeltoa dos
pdi!so delxltr de dizer que ttaà vejo necessl- seus concidadãos? Eis a razft.o por que eu
dlide de tal remessa. Este arU.go que ao disse que não f.rizava o exemplo dos Canse•
prifit!lplo se considerou embar~ado, tem !heiros de Estado; e accresl:lento ainda que
slcio pela sua discussão multo mais cU1ro, ~ tambem é appllcavel a isto a nolllla ibvloll\•
jt telilos cbncb~ado em muitos dos 88111 billdade como legisladores: ella faz que nõ.o
pohtôs cbntrdvertidos. Agora queat1ón11-11e st> pos!l1.mos ser criminosos POli p~lavtas, no
de\'eht entrar ne11ta Lel as pa.lii.Vras; tJU se mesmo tempo que outros o podem ser1 e é
ftella& triltlil'emos em separado, poi'qtie f o que se conhece deste privilegio que nos tlen
proprla·mente Lei sobre os ápullos da It.!Jer· a Constituição. Eu qutz que ao artigo ae aednde dil lmpi'e!iBa.; mas JA. estâ decidido; qUe crescentasse - palavl·as ditas em vo• alta ~
éltti'li ílllui a palavra - e creio que tOdtt a para evitar o risco em que pc5de ficaT o ciCiUnai'a está cdnforma nisto: tan1bem · estil dadão a este respeito; assim não haviam
tleétdido que devem entrar toddil esses abU· tantas denuncias e tantas calumnlas. Atten•
iiós, q\ie se mencionam no artigo 2•, qiuirtdo da-se que é muito perigoso o corpo de deliBé trata dos impressos, dlzendb-se, qUe nos cto formado de ~rova testemunhal, porque
h1e3mó8 casos, em que por esta Lei íl!õ ph- por nossa desgraça estd. muito perdida a
niveis os abusos da liberdade da Imprensa, morllll, prestam-se juramentos fal!'O~t, e e!ll
são igualmente puníveis os abuses das pala- taes drcumst1lncias n prova. não póde ser tão
nas, e são applicaveis as mesmas penas. A clara. como se exige; lo&«» tlonvém que se n~o
discrepancia unica que 4percebo é, se o ar· ponho. em Tisco o tlida.dão, havendo facilidade
tigo deve passar dizendo-se nelle - pala para se denunciarem todtl.s as suas palavrll!!;
vras proferidas em publicas reuniões - ou esta é a mente da Constituição. Elia tlonho·
se deve .coarctar-se mais para que se .nãc ceu que interessnvo. castiga;r-se o réo 4 mns
ponha em perigo o cidadão. Tem havido so- .não permittio que se entrasse na cl\lla do
bre isto diversas emendas, por cujo motivo cidadão, mesmo de dia, sem certal!l cautelas
tequereu um nobre Senador que fosse sup· favoro.veis á sua pessoa. Nem se diga que
primldo quanto ás - palavras ; - ora .. pQde o réo assim evadir-se, porque nf11to n
sup.pressão pedida é o mesmo que d izer-sc Constituição respeitou colho devia o socego
nesta Lei - não se punam as pa·lavras. -- dos cidadãos; e se !por um ladti aprovefttt
Outro nobre Senado.r quer que se diga: castigar-a~ o rêo, por out·ro Importa mUlto
com manifesta intenção de offender - isto que se não InfrinJam tio precipitadamente
é verdadeiramente umo. redunciancia; mas 011 seus foros, porque disto podem re~~ultar
não é preciso, porque aqui 116 se . trata do grandes males A Sociedade, Suppon:hamoe
abuso, em que ha crime ou culpa, e para ha· que em caso de a.dulterlo p6de o .Ministro
ver é lndispensavel ·essa intenvão.
entrar, como qulzer, no selo diLa famflfBlli em
Argumentou-se com o· exemplo dos Con· que desgraça não flcarilo aquello.s que fbrelh
selhelros de Estado, e não que seJa. boa a denunciadas! Por todu estBi conl!lideracõcl:l
appllcação. No Conselho emittc·se uma opi- cumpre que nesta Lei. com que queremds
nUio, e p6de ser de tal natureza., que logo castigar o crime, ndo ponhamos Etm perlgn.
se conheça. que e1·a imrpossivel ao Conselheiro ainda proferindo em vo1 muito baixa., ·p6de
concebei-a. Quando qualquer se exprime em ser multo offenslva, e ·denunciada; mas de·
boa. fé, não tem culpa., p6de acontecer mesmo clarando-se no. Lei que para ser punlvtl é
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preciso que seja em voz alta; em publica
Leglslngüo, onde (jcstacadu.mcnto se trata
união; evita-se todo o perigo; porque entãc dosta.s injurias yerbaes, e que por isso agora
1HL mais gente quo deponha e ·menos quea1
não devlamos confuuJir o que é crime pu·
se anime a jura1• .falso, e se alguem disser blico com a affcnsa, que se faz a um par·
que ouvio de um tmodo a proposição denun· tlculnt•, E ha de qualquer atncar•me· com in·
cl:lda, outro p6de dlaar que a entendeu em jul'ias, espnlllanda llJá fama de n1in1, e porbom sentido, e havel'al toda 11. defesa e segu- que o não faz em· voz alta ou em reuni~r.
N1nQa.
de lO pesaoas, nito pode: ei eu fazer pnnit• u
Redua·se, pois, toda u questão a saber offensor da minha honra? lia de o mahn-(JJo
liiO o artigo deve ou n~o passa!' tn.l qunl sr contar de mim cousas vet·gonhosas ao vizi·
nho, ao amigo, a este c nquellr., e eu niio
aoha, vist3 quo concordamos que ont: e a •Palavra - e tambem estes e a·quelles abuso~; terei o direito de quei:xar-me, porque faltam
a passap o artigo com emendas, convém ea.. as clrcumstancias de ser a offensa em voz
bor quaes devam se1! proferidas. Ora, estando alta, e em publica reunião? Como é crivei
a questão assim reduzida a tanta simplfcida· que se pretenda punir os delictos comm9ttlde, para que remettel-a de novo ã Commis- dos par palavras contra pa;rticulares, JJt!i:l
são? Eu vejo que entre os memb1•os ha di· mesmo modo cQm que ~e quo~ punir os de\"ergencia sobre tal mataria. e é de crer. que liotos contra o Estado? O artigo diz: - insustentem lá as mesmas idéas que já têm jurlas que tenham por fim deprimir o clda·
emittldo nesta discussão; em conscquencia dão. etc. - logo esta especie não se deve
disto seria o Projecto sobrecarregado de al· reservar para outro lugar, nem eu posso
gum voto em separado, que dê motivo a re· convir que nã::> sej:~. 1PUnivei o que me injunovar-se t~o longa disaussão; evitemos tan- ria sem as circumstnnci~s que lembra a
tos Inconvenientes, votando já sobra esta emenda, isto é, sem ser em voz alta, e em
mataria, que se acha bem discutida; quando reunião pelo menos de 10 pessoas. Como po'se tratar das penas, vã ella multo embora á derei eu desaf~rontar a minha honra assim
Commlssão, porque li mais difficil gradual-as; offenc}iqa? Quero portanto que a Commissllo
por ora não ê preciso ·que o .Projecto volte a COJ!l socego e madureza trn:ce uma linha di·
esta como se tem requerlr:Io.
visaria entre estas materias, que não devem
O Sn. MAnQuEz DE INuurnuPE: - Sr. ser confundidas. Se a Lei ficar. como estã
Rresldente. E' um facto que n maior parte nesta parte, acabada fica a Legislação, que
das nossas discussões soffre grande demolia· Unhamos até agora. a este respeito. Todas as
porque sabltmos do ponto ;principal da que:>· Leis diio o direito de reivindicar a honra
tão. O nobre Senador. disse cousas multe: ultrajada; aqui misturam-se casos heterogeboas, mas f~tglo do verd11detra esc3po, qne ê. neos, que é preciso extremar. Não estilo na!l
1e deve ou nio ir Isto á CommissAo. Talvez· mesmas clrcumstanclas aquelle que diz aue
me nAo explicasse bem. porque noto que se .:1uer mudar a fórma do Governo, e nquei.le
entende, que eu dissera que as otronsas por que me injuria fallando contra .mim, ora a
palavras não sllo otfensns; digo mutio pele um, e ora a outro; nós tratamos do ju,.e
contrario, que a• palavr-as são ds vezes mal~ conatituendo, e não de jttre constituto; poroffonsivas do que as facadnll, o por Isso os· tanto Insisto en~ que vl tudo á Commlssão,
tou na oplnl!o que as palnvras inju.rios!ls ~orno .requeri.
.~Ao crimes, e nem devemos mais tratar disto
O SR. CARNEIRo nE CAlrPos: - Sr. Presi·
porque jd foi decidido assim.
dente. Eu, por vfn. de regra, opponho-mo
A razão, em que me fundai ·vara dizer sempre a que vá q\talquer artigo á Commis·
·que convinha extremn.r bem estas materias. são, antes de se discutir a sua materia na
era o conhecer-se quo sendo confundldns, p6· Camarn., e acho que n presente discussão
de qualquer cidadão ser victima de trcs ou deve continuar •para que a Commlssão tenha
quatro testemunhas. depondo que elle ctissr bnses, em que assente o seu tra.balho e possa
Isto ou aqufllo de offensivo. Avancei tambern dar o seu parecer. Não vejo embaraço algum
que não temos ju.rlsprudenc!a pa.rtfcular a 1'!\f:l qne 1e trate aqui. esta m.at9ci!l. e atê
esto respeito, c s6 diversos lugares na nossa 1 quando foi ·quostno dest~s cmondas, cu acor·
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dei que ua Cun1nra se deviam discutir. A•· que em primeiro lugar se ponha á. votaci1o ll
sliu deve aer para. se obter melhor Legisla· emenda suppresslva das palavras. Esta mu.·
~ão, porque a que temos a este respeito é teria bem pode1·la Ir jâ á Commlssão, mas ê
pesslma, c não eleve continuar a subsistir: bom que se continue a discutir, para se deB·
po1· Isso ni\c devemos abrir mão deata ·mate,· envolverem ainda mais as idêas: e . como St!
ria, visto que a estamos tratando com toda tocou neste ponto, direi o que me occorre.
NAo se p6de negar que os abusos das
n · clrcumspec~iio. O: a as ga·ranttas dos clda·
ditos acbam~se ba11tantemente tlxadli.S, porque ,palavras devem ser reprimidos: eu fiz já
já. estão livres das penas do Livro p", quantr; uma emenda para que fossem punlvels ns
ás here1iaa e apolta~ias, e já. tambem se lbeE l)alav.ras offenslvas proferidas na presença
deu a faculdade de censurarem os actos da de 10 pessoas, etc.: appareceu depois quem
admlnlstracão. E donde p6de vlr esse terror opinasse, que sendo assim, não se reprimiam
panlco, se nós temos dado garrote ás penas os abusos commettidos perante um malo.r
de sangue, com que se .mandavam punir taes numero de espectadores. Esta ·reflexlo nio
crimes, atê com escandalosa desigualdade, deixa de ser boa, mas eu só tinha em vistas
porque o nobre era castigado de uma tórma · reprimir aquella InJuria que tosse feita mais
e o plebeu de outra? Devemos presumir qU•' publicamente, e portanto não tratei das ou·
a propagação das luzes melhore a nossa mo· tras. E' verdade que ellas são muito pequa·
ral: mas para se evitar de~tde jã o perigo nas, mas tambem podem-se admlttlr penas
da prova por testemunhas, sobre palavras, mais moderadas: deste modo ficaria em bar·
que se podem Interpretar de dive:so modo. monta a doutrina de que tratamos, e talvez
julgo multo boa a emenda do nobre Senador seja preciso um artigo additivo. Quando, poquando dlz que - seJam •proferidas em vo2 rém, as Injurias feitas em lugares publlcos.
altn, e em publica reunião. - Houve ·aqui perante 10 pessoas, e em alta voz, e indubl·
quem parecesse ter medo de que conversando tavel que devem ser cohibidas com maior
com aDllgos pudesse ser denunciado per pa· gravidade. E' necessario, pois, que se cohl·
lavras, que se julguem proferidas em publica bam todos os abusos de palavras, mas com
reunião. e então apparecla o mal, que se pre- aquella prudencla que deve castigar o crime.
tende cohlblr: as Leis velhas deixavam Isto quando se •possa provar como tal. As pala·
n arbltrlo do Juiz, o qual podia atê ImpOr vras são susceptlveis de df,fferentes Interprea pena de morte. Ora se nós opor uma Lei tações; taes se proferem algumas vezes em
da Assemblêa Constituinte, fizemos reviver multo bom sentido, que são tomadas em of·
toda a Legtslatão antlga, ê preciso agora ·fa· tensas, segundo a mente de ·quem as ouve:
zermos esta expressa menção, atê porque a nA.o baste por Isso que se Interpretem, por·
Lei ê tão rlgorosn nesta parte, que multo que ainda ê preciso que mui posltlvament"
convêm declarar o que fica revogado. Conve- ellas exprimam, e declarem a lntenc;llo. Eu
nho sim que vá Isto á Commlssão, apezo.: qulzera depois que a emenda se sustentasse;
mesmo de que seu membro deUa. mas prf· Insisto que primeiramente se decida a quesmelramente cumpre decidir-se qual ê o senso tl.o !preliminar se a CommissAo (quando se
da Camara a tal respeito... (NAo se perce·. venca qu~ este negocio lhe seja remettldo)
be mais a decifração do tachygrapho.)
deve tambem tratar desta materla, porque
seria tra~alho ocioso occupar-se disto, e de·
O Sr. Marquez de Caraveltas pro- cldlr depois a Camara que s6 se trate com
ferio um discurso qae não foi co· outra Lei. Eu nlo entendo que pela Constl·
lhldo.
tutelo estejamos privados de· tratar de ambas
as cousas a um s6 tempo ·ou separal·as, por
· 'O SR. Vro:RGm:mo: - Eu nllo me opporel, Isso serA bom que a Camara decida.
Sr. Presidente. a que este negccio vA A. Commlaaiio: mas alguns nobres Senadores têm
O Sr. Carneiro de Campos proferlo
querido que ae comprehenda neata r..el o abu·
um discurso. que nlo fol colhido.
10 da palavra, e outros têm faJ.lado em sen·
Julgand()41!e bástantemente discuti·
tido contrario; por Isso julgo conveniente
Qo o Tequortmento do Sr. Marquez de
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Inhambupe, tal posto â votação, e re· da, mas quizera. que só se taça consistir na
circulação do impresso.
jeltou-se.
Entrou em discussão a mataria do
O Sa. M.\DQUEZ DE P.\B.\N.\Gu.\: - O no·
artigo, e o Sr. Marquez de Paranaguti bre Senador concorda com a mlnlla emenda,
e confessa, Sr. Presidente, que o crime con·
m:cndou á Mesa a seguinte
siste na publicidade. Logo, para que a pala·
vra - gabl·nete - no artigo? Convêm que a
F.l[F.ND.\
Lei seja bem clara para se evitarem esses
inconvenientes,
a. que muitas vezes dão lu"No artigo 5" supprlmam·se as pala\·ras
gar
os
equlvocos;
nós sabemos quanto os ho- sahil'am do gabinete do autor - e diga-se
mens
são
astuciosos,
quando querem illudtr
por esta fórma - e que os manuscriptos sE
a
Lei,
aproveitando
clausulas
que parecem
fizeram girar com o consentimento do autor.
insigni!icantes para se salvarem do crime:
Marquez dr Parartaguú."
portanto a expressão da minha emenda, ponFoi apoiada.
do mais claro o sentido do artigo, não lhe
faz
mal.
O Sn. M.ucqut:z 1m CARA\'t:r.r.As: -- Não
acho dUtfeuldnde, em que passe o artigo tal
O Sr. ~erguetro apresentou a sequc.I. Esta Lei, que é dos abusos da liber·
guinte
dade da imprensa, cu mesmo das palavras,
El!ENDA
sõ trata da publicidade: por isso aqui diz:
(.leu), é porque se acaso fôr o escripto pu·
"As injurias particulares não proferidas
bllcado sem o consentimento do autor, nunca em reuniões •publfcas serão punidas com ..•
este põde ser criminoso, e só sim quem o puVerouetro."
blica: •parece-me que o. artigo não póde se:
Fol apoiada.
mais claro do que estã, excepto se qufzererr.
dizer que se póde interpretar por outra fórma, como, por exemplo, o que disse: a Lei
Impõe tal pena a quem furtar um boi; log<.
o que furtar uma vacca não Incorre nessa
pena, porque não é a mesma cousa. O que
der publicidade é, sim, criminoso, porque eu
posso mandar lm•prlmfr uma obra. e entre·
tanto não publlcal-a; se, porém, llouve al
guem que da typographfa tirou, e tez pn
ollco algum exemplar, sem que eu o sot~
besse, a pena será desse, e não minha, pdr·
que foi elle quem deu a publicidade,~ qae a
Lei prohibe. O mesmo se póde dizer do manuscrfpto: eu •posso dai-o a alguem para que
o leln, e se este sem meu .consentimento o
publicar, sujeita-se 4. pena da Lei. Eu queria
antes que dissesse: - quando se provar que
se publicou sem consentimento do seu autor.
- Quan{)o se diz - do gabinete - entende-se do seu poder, e nAo do local em que
se costuma guardar pnpels; p6de bem acontecer que o autor nio tenha gabinete, que
s6 habite em uma sala ou em um quaTto de
estalagem; e a tomar-se aquella palavra. em
todo o rfgor, nio será ' criminoso, bem como
o que furta uma vacca. fallando a Lei do
furto de um boi. Eu nllo me opponho tl emen-

. Julgando-se a materia do artigo 5o
bastantemente discutida. o Sr. Presidente propôz:
1.0 O artigo, salvas as emendas.
Passou.
2. 0 Se as Injurias teftas por palavras deveriam ser supprfmidas nesta
Lel. Não se venceu.
3,0 Se a respeito das palavras se
augmentarla - em altas vozes -em
lugares e reuniões publicas. Passou.
4. 0 Se deveria accrescentar-se que .sejam ouvidas :POr 10 pesso-as.
Nlo se venceu.
· 6. 0 Se devia addlclonar-se - com
.manifesto animo de provocar, ou ln·
jurfar. Passou.
B.o Se se aJPprovava a emenda do
Sr. Verguelro, que dls - As f·nJu·
rtas .partfculll,'res . ID.áo 'Profertdu
com. . • Passou.
'1.0 A emenda do Sr. Marquez de
ParanaguA. Pauou.
A paTte deate al"tlgo, relativa As
penas, tol remettlda A Commlsslo ele
LeglslacAo.
Seguia-se a dlscussllo do artigo 6°.
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"Artigo 6.~ Todo o eacripto serA tido e
Interpretado para o julgamento conto.rme as
Leis da bos. hermeneutica: e jámals será
julgado meran1ente pol' phrasea Isoladas e
deslocadas."
PediQ a palavra e disse
O · Sa. C4R!i"Jl:IRO ~~~ Ct\~t:Pos; - Como .;
nova esta. lnstUuiQ~n ~ntr~ lló.ll, Vl:lrece-me
multo necesaarJ~~o p. rl~cl!l-r!lç~Q 49 artf~o: · ena.
não Jlrrastf' inccnnnJent~ fll~lU~, fl.ntes deve
prodttl'llr beneflcios. li;' cte ~»P~9r q11e oá esorlptqres para a ~I!C91Jla ~Qs ~Qrl!-dOI!, prefiram a~uelle11 qu~ tcn)lflm nhmm co~h~c!Illento
· das ~eis; mas o gr~ll41il PQn~Q est~ q~e o
Jurado póde achar aqui bem marcíl;~ªs 3s.
suas obr~~ações! par11 se çpndl!zir com acerto
em seus julgamentcs; põtle atê mesmo consultar pessoas instruldas, e desembaraçar-se:
mui facilmente no exerclclo das suas funcçêíes, Porta~to julgo que o arti~~ deve passar como ~stã.
O SR. VERGUEmo: - Este artigo, Sr. P-residente, considerado simplesmente" e sem reln.ção alguma, podia S1:JI!:lPfJillir.li~~ mas porque não convlím julgar por phrases deslocadas, será bom que passe. Basta qualquer
exemplo par.a nos convencer de que é mister
muita prudencia em julgamentos desta natureza. Lembremo-nos que ae julgassem o Pa·
dre Vief.ra s6 pelas palavras i1oladas, quando
disse: Maldito o Filho, maldito o Espirita
Santo, sem nttender-se quo acorescentou logo:
·- dizem os condemnados do Inferno - ellq
uão escaparia de ser injustamente punido,
ioto, portanto, 'P&lo artigo tal qual está.

0 Su. M."\JlQti~?. Dt~ CARAVELJ.AS! - Creio
que deve Ir isto á Commlssão, para melhor
arranjo: e po1•que j:\ passou que entrassem
nesta Lel Qs abus:;s por palavras, escrlptos,
etc., claro tlca que taQlbem as gravuras aqui
se devem comprehender.
O Sn. M.-\IIQUE~ Pll: PAHA!uou"t: - Sr.
Presidente. Eu sou de opinião que se faca
disso mais e~pllclts. mencão, porque ainda
que a ~e! diga - i·mpressos, todavia não
basta, e melhor será. que se declare essa es·
pecle. A Constituição diz - •por palavras,
escrlptos - signal li de que ha differença
entre estas cousas. A gravu:a entende-se
como impresso, é verdade, mas eu julgo me·
lbor que se d~clare.
O Sn. VJ:RGUEJJlO: - Sr. Presidente. A
Constituição dfz: - por pal(l.vras, e por e~
pr;ptos, PFbliçadQs pela lmpren.sia; - logo
ha diffarenc:J., porque podem a~ escriptos não
ser publlcados pela imprensa.
s~. M-\~QUEZ J)}: C.\R4.YEI.LAS: - l3nsta
SÓ dl;~:eNe pa.;- palavras. c eljcrfptos; - n;io
é prePi$() enumo11a.Ne tod:ts ;ts especies, qu~p
tlo tpdo · fl·ca dito, pondo-se o genero. o el!cripto CJt é hppresso, ou não; 11-qui só se
trata dos que se fmpr.~miram; nem a ConstituiçãQ !aliou em escrfptps não impressos; e
se fallasse diria: __,. man"Q!:!crlptçs.
O Sa. CARNEl"JlO nr= c.~11n>os: - Sr. Pre$f~ente. Hnvfamps gu~rd:ado a
epi~a.·~ne
.PIU~ P .fim da, discuqsijo, com o intento de
que fosse melhQr estabelecida. Estou qtJe o
PJLra~;ran~o deve eJacta:mente enun.clilr tqta.s
a!3 eapect~s para satisf~t7ler á orqem, coiQ que
vai o titulo. PortantQ P.fferef;o esta

o

NAo havendo mais quem fallasse,
foi posto A vota~i.u, e approvado.
:

"Eiplgraphe - do'-' a.b'!l&O~ ~a ll~erdade
O Sn: PRESIDENTE: - Agora ê occasiãQ
de
~xprfmJr
oa P~n~ameT!tos lmpre!Jsoa, por
de se dlscutl11 o par.agr•vno que o SenadQ
palavras
e
JPanusprt~t!)s,
e das sua!l pen~ts, __,.
.resolveu se discutisse ttepoiR.
·
Oarff,cfra de ÇanlfJO,."
EntJiou, por.ta.nto. em discussão 11
epigrn,phe do tttulo 1", que fôrl1.
a.diada.
· Pedlo a · Plllavl'a e disse

Fpf ~poiada.

0 SR. MARQUEZ DE INHAlrnUPE! - Eu
considero, Sr. PPealdente. druniecesaarla eata
emenda, Sabemos multo bem que um pa.l'a·
grapbo nAo é uma segunda Lei: elle está.
O Sn. DmtGE'!I: - () Rendo, Sr. Prest. multo bom como jA se acha; e par11. que. ê
dente, jA. decldlo que entra111e a. expressão -. fa1erem·11e essas dlstlncoõea? Pala qua.ndo se
por ·palavras. Logo, o para,grapbo deve flca.P diz ..,... por palavras e por eacrlptos ..;.. nllo
como e1tA na. Ltl.
ao sabe logo o que dli a Lei? Para. .que

'
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emendar dcsuocessiu'iluaeuta o que está tilo
claramente enunciado? lsto ê de certo ullla
cousa. stipei'flua. A donstltui~ão diz sómeute
- por palavl;âs, e por e;scri•!-tcs: - cinjamo·
nos á Coiistitui~ão, e nada mais se acc.res·
cente ao p~üllgl'apho, porque não é preciso.
o Sn. c. \a~EIUO DE dAlfl'OS: - Sr. Pre·
sidente. O Senador concordou que era con·
vei.liente reservar esta materia. para o fim,
porque então fazia melhor juiz c; chegaDlos
a este ponto, e consentiremos que a Lei fique
imperfeita nesta parte? De nenhum modo. O
paragra·,pho pela !ór·ma que está não compre'
heiide as gravuras; e pergunto eu: óravuras
são 'escrlptos? Ninttleln o dirá. E' portanto
indispensàvcl a explica~ão dll. emenda para
ccnservárn:ios a ordem dos paragraphos.

.....

Julgando-se bem discutida esta ma·
teria, o Sr. Presidente propOz â vo·
tação:
1." A epigraphe, salva a emenda.
Passou.
2. A emendá. Tambem i)assou.
Dando a hora ficou adiada esta
ma teria.
O Sr. 1o Secretario declarou ter r e·
ccbido um officio do Sr. Deputado
Antonio Francisco de Paula Holianda Cavalcanti de Albuquerque, offe·
~ecendo a este Senado 40 exemplares
de um folheto intitulado - Princi·
0

,,..

pios do desenho linear, comprehendendo os de geometria pratica.

Foi recebida esta offerta com
agrado.
O Sr. Bcraes participou que o Sr.
Marqu~z de
João da Palma não
podia comparecer por incommodo
que tinha,
Fieou o Benatlo inteirado.
O -Sr. Presidente designou para
Ordem da Dia.:
l.n Contlnua~Ao do P·roJecto de Lei
ádfaa::t.
2. 11 :Projecto de Lei declarll.ndo os
alvarA.s de 17 de Junho ·de Üto9, e
dl:l 2 de · Outubro de 1811, relativos
aos legados de uaofructo.
3.0 A ~dolução ·· autorisando o
ltospital da Caridade· n_a • cidade de

s:

de

M~io

iU3

l,ol·to·Alegre para a-dquil·ir e •!)OSsu1r
bens de raia até o valor de oitenta
contos de rêis.
Levantou-se à. sessão depois das
duus horas da tarde.
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A's 10 hotas, reunidos 32 Sn. Se·
nadores, declarou•se aberta a sessão;
e, lida a Acta da antecedente, foi ap·
provada.
O Sr. 1o Secretario declarou que
os Srs. Barll.o dP. Itapoam e Almeida
Albuquerque havfalll participado não
poderem compareller por ae acharem
incommbdados .
O St'. Duttue Elitrada decla-rou
igualmente 11Ue o !!Ir. Borges não po·
dia comt;ilirêcei' pelo mesmo motivo .
Fii![)U o Senado inteirado.
E!itroü-se nlt 'PI'imetra parte da Or·
dem do Dia; e, continuando a se·
gulidli. discussão do Projecto de Lei
qtie r~gUHI. li libetda'de de exprimir
os pen~ati1ei1tos pUf escrfl;ltos, ou pa·
lav.fas, teve lugar o titUlo 2°, "·Dos
·Responsavefs•·. com~çou-se pelo

"Artigo 1.u E' t'espt1t111nve1 por qúalquer
escrfpto, ou gravura, nos casos do titulo lln·
tecedente: 1", o seu autor; 2°, o edltbr; 3",
ct iltlpressor; 4", o vélldedor: oo, b distribuidor. Fica, porêfil; salvo íla. tesvonllabilldade
cada. ú-1ll dct!!i qtiati!ó tiltlnios, que 111.1>re8entar
uilta c.brigllção dê responder Pêl08 rl!l!tiltados
do Unpresso, óU g-rll.YUI.'a d.Hi!ignli.da Póf aQuelte de qtleltl t'eéêbeu a obrá. Píl.fa set pUblicll·
da, ilnptessa. v!!lldidá ou diatribUida1 sendo
reconhecida a. ltstttgmttúfd. por um tabêlUilo
ou por duas testélfiuilhas filiedtglllt!i; e domt·
clllndás rto Paiz, no êll.lib d~ tt!r t1 aeslgna.nte
o seu doiliiclllo . noutra párte."

A isto otfetect!U D Br. M&r4tie~ de
lnhAntbut:Je a aegutnte
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o hupreliliOl': acho que assim tullo está acuu·
telado.
O Su. VEuGuEtao: - Eu concordo, Sr.
''Ao titulo 2", artigo l.u Depois da p~Jia· Presidente, com o nobre .senador: o que é
crime é o publicar, e não o escrever. Se o
vra - autor - diga-se - ou traductor. autor
de um pa·pel escrever, nAo tem crime:
Marque: de Inhambupe,"
porém se elle publicar, então é que pôde
Foi apoiada.
abusar, e é quando a Lei- previne. Porém eu
estou que deve dizer-se, que quem é respon·
.Pedlo a palavra e disse
savel é o lm·pressor, quando não- mostrar a
0 SR. MARQUI!."Z DE CABAVELLAS: - Sr. responsabilidade do editor: isto é necessarlo.
Presidente. Eu estou persuadido de que o A primeira pessoa que se vai procurar é quem
crime do abuso da liberdade da f·mprensa imprimlo; este é responsavel, tomou sobre si
. existe na publlcação ·do escrlpto; porque dn toda a re.ponsabllldade: mas que é neces1a·
publicação é que p6de vir o mal A Sociedade. rio acautelar é, que o Impressor não fique
lu posso escrevei uma obra que val ·contra e:xcuso de apresentar o papel, para que fl·
a Lei, e nllo a mandar publicar; logo o crluit. que sem responsabllldade; isto é preciso, por·
existe na publlc8.!)ão: portanto, o editor 6 · que de outra maneira havemos ver o que já
quem deve ter a responsabllidade. Se o mes- tem acontecido, e ais o que eu quizera que
mo autor é que fez im~rimlr, e publicar, en- se acautelasse. PeJo que pertence ao vendetão, bem, é o responsavel,
não sendo us dor e distribuidor, isto é preciso., porque de
sim, e o editar, portanto a responsabllldade outra maneira havemos ver o que já tem
deve recahlr no editor, porque este é que acontecido, e els o que. eu quizera que se
com·mette o crime, e que eu só considero cul· acautelasse. Pelo que pertence ao vendedor e
pado por não ter preenchido as condiçõe~: distribuidor, isto são formalidades externas,
que impõe a Lei ao impressor, para que não devem-se tratar no artigo seguinte, onde se
imprima sem que haja um homem responsa· trata do. modo de exercer esta liberdade da
vel na fórma que a Lei determina. Portanto, imprensa. Quanto ao que o nobre Senador
parece-me que se deve dizer, que o editor ê diz, de que o tabelllilo não reconhece a fir·
responsavel e que os Impressores em sua ma, então é firma falsa; e se elle reconhefalta. A este respeito tem havido abusos multo ceu, e depois diz que o não conhece, então
grandes: tem acontecido qÜe declarando os commetteu uma falsidade, e deve ser punido.
Jurados criminalidade .no escrlpto, vai-se pro·
O Sr. l!&rquez de Inham.bupe procurar o editor, e o mesmo tabeiUAo diz que
ferio um discurso que não se colheu.
o nAo conhece: portanto, é preciso acautelar
.•..
lato, e que o tabelllão, que reconhece a firma
0 Sn. M.\RQUEZ DE CARA,'ELLAS: - Sr.
de uma pessoa, reconheça a mesma pessoa,
aliAs Incorrerá nas penas da Lcf, que· já. tem Presidente. Eu já mostrei que não ha crime,
em razão do seu offlclo, Quanto ao vendedor, senão na publlcaçã.o. Eu fiz um eacrlpto ln·
eu .o nlo posso julgar ·responaavel, porque cendiarlo, se o mandei 1publlcar, sou crlmJ·
elle se nlo p6de comparar a um negociante, noso, não como autor, porêm como editor;
que tem· contrabando, o tabaco é ·prohlbldo mas se não mandei, e outro ê que o mandou
ao negociante, mas elles conhecem o tabaco; imprimil', nada haverl com o autor, e sim
·porém um livreiro multas vezes tem um li- com o editor. Tambem p6de ser o Impressor;
vro que tem um titulo, pelo qual não possa ·por exemplo, um impreasor, ou um gazeteiro
haver su&pelta algumtL de que contém abu- que aJPresenta uma cnrta Injuriosa, se fôr
8os. Temos mala o distribuidor: ora, como cha.mado a Juizo, e não disser. quem fot que
p6de • a~r este responsavel? Eu tenho . visto mandou imprlml.r~ ê elle o responaavel; por·
multas vezes ser um preto, ou um homem que o crime ê de quem publica. Quanto ao
velho: como se p6de fazer reaponsavet, onde vendedor, se se qul1er pOr alguma pena, serl
não se· p6de considerar dolo? Portanto, o ar- em caso que possa haver tmputacão, porque
tigo deve s6 tratar de editor, e na falta dest~ 6 um nex;ocinnte qu~ tem em sun. casa milha·
IKEND.\
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-----------------------------------------------------------------------res de volumes, poder examinai-os todos ê car o amigo que lhe confiou u. venda da
imposslvel, moral e physicamente, porque obra.
o Sr. Verguetro mandou 4 Mesa a
nAo ha tem•po para isso. Portanto, pat·a acau·
telarmo.s, basta que seja o editor e na sua
seguinte
falta, o impressor.
IUENDA
0 Sn. VISCONDE llE CAYllÓ': - Sr. Presl·
dente. Pa.rece-me exacta a emenda do nobre
Su·pprlma-se _ autor _ e diga-se - o
Marquez de Caravellas; coarcta a responsa· impressor fica salvo, apresentando obrigação
bllldade dos impressores sómente ao editor, de responsabilidade de ·pessoa conhecida,
e impressor. O abuso da liberdade da 1m· que seja cidadão brazilelro, e esteja no gozo
prensa está na. ·:Aubldcação de mãos e:4cri- dos direitos poUticos. No reconhecimento d&J)tcs; e Isso é o que faz o editor -e impressor, verão ser mencionadas as qualidades que taseja qual fôr o autor, ou o tr~ductor (que çam conhecer a pessoa, que se responsabP.
tambem ê autor da sua traducça~) da folha, Usa, attestndos, por duas testemunhas, não
folheto ou Uvro dar á luz (edere tn. lucem) e tendo o tabelllão conhecimento.
Trate-se do vendedor, e distribuidor nos
o acto do editor, que assim se constitue o
t
h
a.utc.r ostensivo; se elle é o proprlo autor, ou
~
meração deste
traductor e assignou o seu nome na obra, ou sertglu1n es dparag.rap os. . • nu ti úa
a go, e os que seguem, eon n
na o:'·
leu papel separado ao impressor, nesse caso, dem dos an t eceden t es. - v erguetro.
· ,
só elle fica responsavel ao cesslonardo do
escrlptor, a quem traspassou a propriedade,
Foi Igualmente apoiada.
ou deu commlssão para l'. edição. Não ha.
O Sa. SATUBNixo: - Sr. Presidente. Eu
nem póde :haver, Lei justa, que prohlba es: creio que se não podem dispensar da refcriptos anonymos. E' só a cargo do editor, ou •,Ponsabilldade, tanfio o ~Vendedor, como o
impressor, exigir assignatura do autor, antes distribuidor: o artigo diz (leu). Isto deve
que se effectue a •publicação da obra, se o passar, ou assim, ou de outra qualquer ma·
não fizeram, sõ estes incorrem na culpa, e neira. Em toda, qualquer que seja, ha de
responsabilidade, porque não usando desta haver uma asslgnatura, ha de se designar a
cautela -tomarão sobre si a comomunicação dos officina em que foi impressa, etc.: se esse
pensamentos alheios. Seria injusto ImpOr faltar a estas formalidades, que exige a Lei,
essa responsabllidade ao .livreiro, mero ven- ·quem é responsavel por isto é o vendedor,
dedor dos impressos, se elle declara a pessoa porque dizendo-se que ·não é responsavel,
do editor, ou do Impressor de quem recebeu póde vender as obras que qulzer. Quanto,
a obra; pois não póde ser obrigado a ter llt~ porém, ao distribuidor: ha uma obra contra
teratuM que lhe façam a censura prévia das o determinado na Lei, dá-se-lhe para que
obras, que destina expOr á venda. Multo me· elle distribua, é chamado, mas como não
nos se p6de I-mpOr a responsablltdade ao .mero sabe quem lh'a deu, fica, por consequencia,
tudo flludldo; e como não se não responsa·
distribuidor, que faz igual declaração.
·Sr. Presidente. Occorre-m.e neste assum- billsa o distribuidor, nem o vendedor, póde
pto dous casos: um é a edição da obra das apparecer uma obra, sem haver ..quem se
eelebmdas cartas ingle~ poUUicBE!I de Ju- responsabillse. Por consequencla acho que se
nius, de que nunca.. se soube o autor, não deve responsabilisar o vendedor, e distribui·
obstante o empenho do Governo em desco- 1 dor, não responsavels pela ·materla contida
brir; o outro é o de :Palm, livreiro de Nu· I no Impresso, mas por faltarem aquelles que·
remberg, que publicou a obra Intitulada
altos que a Lei manda, quero dizer, a typoBon-aparte e o PotJo Francete - no te111.4JO do 1graphla em que foi Impressa. o nome do
Consulado, e tlo Imperto - e que o General autor ou editor. etc.
·
!rancez na conquista da AUemanh·a, mandou I
O SR. MAnQUEZ DE CARAVEtr,As: - Sr.
fuzilar, porque não qulz declarar o autor, e : Presidente. Eu não digo que o vendedor não
impressor; mas essa tyrannla. excitou a ln· seja responsavel, quando não haja as for·
dlgnaçllo da humanidade, ass.l.m como adml· malldades que exige a Lef; mas não se trate
ração da hon.ra do livreiro, em nlo sacrffl. aquf, por uma razão: porque este ·paragra·
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pho ê uma aynthese: ê em geral, ainda nl.o é origem da obra, nl.o tem culpa, aquelle
ae trata da maneira por que ellea llo rea· outro é que ha de reaponder? A.lalm acho
ponsaveis, Ora, quanto ao dlatrlbuldor, eu que o art11o deve ficar com a minha emen·
nAo opouo aehaz responsabilidade, porque da, porque é um traductor, que fu oa pennl.o posso achar lmputacAo num homem que samentos seus. A e:xcepçlo que faz livres todistribue um papel, um homem que ê assa- dos aquelles, que nlo IAo autores, ê oporque
lariado por uma Imprensa para distribuir os a sua responsabUldade existe ·pelo seu mesmo
papeis que se Imprimem. Este homem, o seu facto: ora não se pcSde duvidar que tem h&·
· offtclo é como de carregador, que carrega os vldo homens que têm ido morrer, sem defardos de contrabandos para os levar aos clarar o segredo de quem foi o outro, qo'
contrabandistas, ou para onde estes os ·m&n· é autor, não querendo declarar quem sll.o oa
dam, portanto como p6de ter responsabiU· co-réos, quer elle s6 soffrer a pena..
dade? Por isso eu acho, Sr. Presidente, que
O SB. EvANGELISTA: - Sr. Presidente.
este . artlgo deve ser mata claro, porque tra· Eu não vejo principio algum, 'POr que posaa
ta-se em geral dos que podem ser re&ponsa· ser sustentada esta e:xcepçlo do - autor.veis, e eu estou no . caso de duvida.
. Eu vou analysa.r, ou apresentar brevemente
0 SR. MARQUU DE INHAlUIUPE: -Sr. analysado o que se faz nesta vida. Um ·mal
Presidente. Ainda não estou convencido, tal· feito 4. Sociedade é um crime que destr6e a
vez seja por falta de minha intelllgencia. Sociedade. O escripto lncendiario é uma mina
Estabelece a Lei, a sua pr~poaiçll.o: que de- que se ataca, e p6de fazer arrebentar uma
vem ser· respon!Javets estes, e àquelles: ê o revolução. Eu sei que se cogita fazer · um
que faz depois a Lel? Faz uma excepção, mas mal â minha P~trla, devo acautelar: ora.
nunca. fica livre o seu autor: o que quer elle cogitou, e não fez seS isto simplesmente,
dizer é que uma ves que elle está. na Côrte, porque elle i)Õz em um escrlpto o seu fim,
está. no caso de ser obrigado: e então ê o atacou a mina, minou a Sociedade, ainda
caso que o nobre Senador apontou, e em quando mesmo não teve animo de atacar a
que muitos têm sido martyres de seu segre- mecha, ma.s fez preparai-a. Pergunto eu, o
do, porque elle se qulz encar.regar por ou· que p6de salvar a este homem? Elle teve ln·
tl'o: entretanto ·porque elle imprlmto o que tenção, ·para melhor dizer, elle fez a obra
outro lhe deu, ha de se dizer que elle não toda, ainda que não a pôz em execuçlo, e
apresente o seu verdadeiro autor? Nlo: por· como estâ prohibldo de fazer este mal na
que em se dbr:endo que elle e6 ê que rea· sua Patrla, eJ.Je mandou lmprlmlr f6ra, mas
ponde, basta dizer que ê B6 o editor; e en· entretanto sabe-se que elle ê o autor, dirA
tio nlo ê necessarla a outra parte da Lei, não Senhor, não sou · autor, nAo sou respoa·
como uma •parte secundaria, e estA acabada savel! Dirá o distribuidor eu pequei sem saa questlo. Quando nll.o houver esta proprie- ber o . que· ~ra; dlrA o outro, eu nAo sou.
dade, não estando declarado . fica o outro cidadão brazllelro: outro dlrA, nlo foi lm·
obrigado: ora este manda Imprimir, ou dfs· pressa aqui, foi f6ra, e ultimamente temoa
trlbulr em outra parte, ffcan\ Impune, lato uma contradlcçio de cousa&
p6de ter mil aubterfuglos, com que elle se
O que se segue ê, que dlfflculta·H a la·
p6de evadir. Este contracto que se faz com pressilo desta oubra: por Isso mesmo que a&
o editor, porque ê? E' para ·que elle ca.rre- dlfflcultou, distribue-se escrlptfL particulargue com este crime, mas quando não faz mente, de mão em mio. Não ê Isto mesmo
isto, vai na falta do outro, ou seja pÓrque. dar uma evasiva? Sim: logo nllo posso apelle não appareca, ou seja porque elle fizesse provar.
o contracto. Um homem quando vende uma
Eu estou ·pela doutrina do lllustre Seobra, sabe-ee quem ê; ora, um ha de ser nador, mas nAo me poaao accoinmodar 4 ex·
responeavel e o outro que s6 lmprlmlo ha cepçlo, que se faz do autor, autorlsando a
de ser criminoso? NAo tem lugar; entAo alguem para fazer o mal Impunemente, s6
neBBe caso tire-se essa cluslflcaoAo, e di· punindo aquetJe, que o fizer ·directamente;
ga·se s6mente o editor, mas tlra.r um e dei· pois eu terei liberdade de escrever uma cousa.
tar outro, nlo entendo: pois o autor, que que p6de ser prejudicial 4 minha Patrla!!

Sessão de
lato nil.o se deve permlttlr: ora. su·pponha·
mos que eu nio qulzesse mesmo fazer mal
e qulz a6 reerelar o meu amor proprlo com
aquella obra: lato não seria ir dar occaalil.o
a fazer um mal? Se não é na sua Patrla, é
t6ra; se não ê ·pela Imprensa, é escrevendo
de mão, e vai de mão em mão o seu escripto,
que mesmo porque o nil.o põde Imprimir, é
até copiado e lido com mala avidez. Eu ainda
Jllo vi poder prlva~·se Isto. Diz-se, põde-se
evitar por meios Indirectos: para que se ha
de lmpõr este embaraço á. imprensa? Mas
nlo sei como é que se evita: portanto, eu
não vejo como ·poasa Isto ter lugar; eu desde
jA faço declaração de voto, se continuar isto
assim.
O Sa. VERGUEmo: - .sr. Presidente. Et
não me esforçarei a sustentar a minha emen
da da suppressão da palavra ~ autor- por·
que eu não entendo que ella. seja emenda de
doutrina, é emenda de linguagem: ora diz o
texto (leu): toda a vez. que elle apresentar
obrigação da responsabilidade do autor, ou
do editor como autor, tanto Importa dizer
que é deste, ou daquelle, não é do autor, mas
é de outro que tomou a si a responsablllda·
de, porque o autor não se quer .responsabi·
Usar pelo escrlpto; porém ha outro, que se
quer re&ponsablllsar, vai a outro que toma
a si, e nem é o editor: assim tanto faz que
vA, como nlo na Lei a palavra - autor porque o autor jA disse, sempre se põde ex·
cusar da responsabilidade, elle diz: aqui estA
o escrlpto, mas nlo respondo: portanto, ou
vA, ou nlo v4 na Lei a palavra - autor os resultados alo sempre os mesmos.
Dizer que se deve evitar a causa do mal
e bem certo; mas nem sempre se escreve
para Imprimir: 4B vezes é ·para recreio, e ha
multas peSBoas que fazem Isso sõ para arran·
jar as suas ldéas, e mesmo para se Instrui·
rem: logo o crime nlo 'ê escrever; é o mão
uso do escrlpto: porque se n6s formos levar
a flscallsaçlo ao gabinete de cada um, então
Iremos multo longe, e passarA lsBO a ser
um mar, longe de se fazer um bem: por·
tanto, torno a· dizer que eu não Insisto na
emenda, );)orque o autor sempre fica -no mes·
mo caso: mas porque estarA sempre no
•esmo caso ê que me ·parecia excuaado ea·
tarmos a fallar nisso. Nesta ~el não se trata
do autor, que faz circular
eacrlpto com· o

o•

~1

de Maio

19'7

aeu consentimento: é o que faz circular pela
imprensa, e neste caso é o autor da publica·
cil.o.
Agora sobre o vendedor, ou distribuidor,
eu nlo -me opponho que o que se assentar a
este respeito, seja collocado neste artigo; a
minha emenda é sõ para se tratar disto nos
artigos segalntes, e mesmo porque ainda
não tem classificação externa, que deve ter
para entrar em circulação; parece que pri·
melro devia se .tratar dessas qualidades
externas, porque só ·pelas qualidades delle é
que o vendedor, e distribuidor deve, um na
falta do outro, ser responsavel: assim, a
minha emenda é JIÕ para se tratar desse ne·
goelo, depois, por me parecer mais facll.
O Sa. EvANGELISTA: -.Sr. Presidente.
Não vejo destruidos os meus prlnclplos; e
partindo deste direito natural - a palavrafoi dada ao ho~em para satisfazer os seus
deveres, e não para abusar - digo que as
palavras ociosas mesmo não são admlttldas
de maneira alguma; mas a ·palavra perigosa.
é de mais a mais contra o fim, para que foi
dada ao homem, porque ella j4 leva o fim de
fazer mal á Sociedade; ora isto dado, não
sei como poderei escrever, ou traduzir uma
má obra, só por me exercitar, .fazer ver al·
guma razão, ou me recrelar, sem compro·
metter, e ter perigo o mesmo autor, ou a
quem o faço ver. Não comprehendo Isto? Pois
que, traduzo uma obra, fazendo-a minha, s6
para dizer que não tiro de11a lucro! Não
cabe na razão. Basta fazer uma cousa, a qual
basta dizer que é má, ou põde ser perigosa
4 Sociedade, para elle tomar sobre si a res·
ponsabllldade della; ainda mesmo na ldêa
de que eu faço a obra com lntençllo de que
nlnguem a Im-primisse, bastava eu fazer, e
Isto ser ·posslvel, para eu ser a .. causa do
damno. Eu tambem não vejo a causa da dtf·
ferenç!t de ser nacional, ou ser estrangeiro:
porque se este ficar Impune, qualquer nl
procu.rar a mão de um estrangeiro para as·
slgnar, e d~z que a obra. não é delle, mas
sim do estrangeiro. Nlo se me responde A
rasllo, que eu dei de quando elle vai a lm·
prlmlr f6ra da sua Patrla; dizer-se que a
Lei ê s6 · da lmp.rensa! Nlo, Senhor! A Lei
ê tambem dos escrlptos e das palavras, como
ainda ha pouco se acabou de vencer: ·mas
os eacrlptoa ainda que nllo alo Impressos,
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podem elles ir de mão em mllo, e vAo ao ln· a Lei das Doze Taboas - ut quis que lega11et
finito.
ae pecunÜJ, tutela ve BtUB rei ita jua eato. 0 Sn, VISCONJ)E PE Cun'O: - Sr. Preal· Mas Augusto, nAo tolerando a perda de tAo
dente. Admira-me que o illustre Senador Sr. sublime obra, prohiblo a queima dispensando
Evangeltsta insista na re&opons.abL'iid·ade do na Lei. Os antigos nos transmtttiram os verautor do impresso, quando aliás não assi• aos, que elle então fez dando a sua resolugnou o seu nome para a edtçllo. A razAo que cão: - Ergo tbit in ignes, Magna que do-·
dá. ê, porque todos os que escrevem obras, cttlo mortetur musa Maroniaf A.st fratnua·
destinam a sua publlcacAo. Isto nAo é exa- tur fiOttua legum veneranda potestas. . Quam
cto. Os homens de lettras costumam accumu- tot congeatoa diea que noctes que laboreaJar muitos dos seus. manuscriptos destinando Hauscrit una dies.
a :sua correccão successlva, ou ainda só para
Julgando-se bastante a discussão, o
exerciclo de lltteratura, sem intencão de dar
Sr.
Presidente propôz ao Senado:
á. luz. A maior parte dos Jltteratos n~da ln1. O artigo 1°, salvas as emendas~
tentam publicar de seus estudos, por teme-,
'Passou.
rem a censura da republica das lettra11.
2. Se em lugar do artigo 1° se
Ainda escriptores de grande credito se têm
deveria
seguir nesta Lei a ordem
queixado de editores de suas obras que hanumerica Venceu-se que sim.
viam feito na mocidade, ou que lhe foram
3. A suppressAo da palavra - au-·
tiradas furtiva·mente, ou com abuso de con·
tor.
- Fol approvado.
fidencia de copistas, e ainda de· amigos. Mul·
0
4.
Se a.pprovava que se suppri·
tos têm queimado todos, ou parte de seus
misse neste artigo - o vendedor e
manuscri·ptos. Quem não louva o livro das
o
distribuidor - e que se tratasse
Confissões ile Santo Agostinho, em que redelles
nos artigos seguintes. NAo·
tratou os seus erros? .Envelhecemos sempre
passou.
J·prendendo, e multas vezes retratando u
nossas opiniões. O celebre Smith, eatancao
5. Se se approvava que se declarasse ·- o impressor tlca salvo apreproximo a morrer, talvez temendo ataques A
sua memoria, rogou instantemente a seus
sentando obriga~;ão de responsablli·
amigos que queimassem perante elle os seus
dade de pessoa conhecida, que seja
manuscriptos, e . muito se· agoniou com as
cidadão brazlleiro, e esteja no gozo
dos direitos polltlcos. Resolveu-se
contrarias instancias dos seus amigos. os
que sim.
quaes lhe pediram que confiasse de sua ami·
zade a correcção, pa.ra apparecerem com de6. 0 Se se deveria acerescentar -cencla no publico; mas elle s6 adqull'lo eno reconhecimento deverão ser men·
renfdade quando executaram a .rogatlva da
clonadas as qualidades, que facam
queima na sua presenca.
conhecer as peSBoas que se respon·
Sr. Presidente. Lembra-me outro facto,
sablllsam, attestadas por duas tes·
que estA consignado na Utteratura classica.
temunhas, não tendo o tabelllão co-Vlrglllo dlspOz em seu testamento que se
nhecimento. Venceu-se que sim.
queimasse a sua Enelda, .por a julgar im7. 0 A emenda do Sr. Marquez de
perfelt~. ou por desapprovar parte da sua
Inhambupe. Julgou-se prejudicada.
obra, talvez prevendo a censura dos contemEntrou em discussão o artigo 2•,
que conforme o que se acabava de·
poraneos e vindouros, com especialidade do
lascivo Canto IV, em que descreve a paixão
Vencer, ·J)IUIS&Va a ser 8°; e, pedindoirnmoral da fundadora·· do ])mperio de Ca·
a palavra. disse
tbargo. O Imperador Augusto, seu amigo,
O Sa. VERGUEmo: - O a.rtig;o diz: (leu)
que teve a sã tpolltlcn de s6 governa.r pelaa
Leis, ·Pôz o caso em Conselho de Estado. Os parece-me inteiramente fnutil. que esteJa
conselheiros votaram que se devia executar aqui esta declara~:ão feita em dous lugares.
11. risca a ultima vontade do testador, attenta Esta outra declaração que nAo se possa.
0
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cortar - atê me parece rldlcula: será cor- multas vezes um papel em carta fechada por
tar a obra? •Eu dl·rla que a declara~ão se fi· baixo da porta (eu tenho recebido) : vindo
zesse em um s6 lugar: para se vir no co- ' o lugar da l·mpressão, sabe-se quem impri·
nhecimento donde se tez o Impresso, para : mio, e declara-se quem é o editor; serve
se saber quem ê o editor, o vendedor, etc., ! tambem opara o vendedor, ou esse distribui·
para se saber que foi impresso na typogra· dor. E' verdade que o vendedor não tira utl·
phia de tal? Isso elle terá. o cuidado de con·! lldade em cortar: mas põde ser ajustado com
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servar. Mandou á Mesa a seguinte
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; quer evitar: portanto, de\'e passar.
i
O .sa. SATUBXINo: -Não vou, Sr. Pre·
"Artigo 2. 0 Todos os impressos conterão : siden·te, contra a necessidade de se declarar
a denominação, etc., salva a redaccão.- Ver- : onde foi impresso, o que digo é que não vejo
guetro."
razão dessa declaração, ,poirque a ninguem
Foi apoiada.
utilisa cortar. O impressor se ha de fazei-o.
então é melhor não pôr: os mais tambem
O Sa. MARQUEZ DE CARAYELL.\S: - Nós não tiram utllidade; portanto, digo que não
vimos no outro paragra,pho quaes são as pes· ' é necessarlo, por não . conhecer a razão.
soas responsaveis; e por isso já. vimos que o)
O Sa. MARQUEZ DE C.\R.WEU"\s: - Sr.
impressor faz-se responsavel uma vez que 1 rresidente. O editor tem interesse: eu faço
não apresente a pessoa que o escreveu, na : um escripto incendiairio, ··em uma simples
f6rma do que está. estabelecido. Aqui o ar· folha de papel, vou ao impressor e este diz·
tf.go (leu) quer que seja posto em dous lu-, me: - eu não recebo sem esta formalidade,
gares, de maneira que não se possa cortar; que exige a Lei; - e como eu quero que se
isto põde acontecer muito bem porque elles 1. imprima, dou a cautela; e depois querendo
costumam pôr sempre na frente da obra o 11 publicai-a de maneira que não se saiba que
seu titulo, ·e em baixo a ty.pog.raphia; ora. fui eu, corto o lugar da impressão: e corta·
isto póde-se cortar, por isso seria bom acau- do, só se o homem disser que foi impre;;so
telar, e o melo de o fazer ê, ·pôr o lugar da na sua casa; ·portanto, está. demonstrada a.
impressão no verso da folha que estiver es- necessidade.
cripta: portanto será. bom esta cautela.
O SR. VEBGUEIRo: - Este artigo, Sr. Pre0 Sa. ·SATURXINo: - Não posso, Sr. Pre- sidente, atê não tem pena ·para o que nlo
sldente, perceber a razão desta cautela, que fizer a declaração, e parece-me que se deve
se quer. (Leu). Estou que haveria alguma addlclonar. Eu insisto em que se não deve
razão na Camara dos Deputados; ·Po~m eu declarar duas vezes. Eu qufzera que todo o
não posso perceber qual seja: ê para o ven· livreiro, que vendesse qualquer cousa, sem
dedor resalvar a sua responsabllldade dlzen-1 essa declaracão, fosse responsavel: qual ê a
do, que a obra foi impressa na typog.ra.phla I razão por que fazem :t-esponsaVel o impres·
de· tal, e que não ê responsavel? Mesmo o sor? E' por publicar o escripto, e não pelo
distribuidor ha de cortar? Isso ê peor para seu trabalho material, e na falta .. do aut.u,
elle, que não p6de verificar onde foi feitll': ê elle quem fica res~savel; ·PO~m ven·
portanto, eu não vejo .pessoa a quem enUble do·se um escrlpto, que não se saiba quem õ
cortar. l:!uspendo, portanto, o meu juizo atê o editor. nem o Impressor, deve ser respou·
apparecer a razão desta cautela.
savel quem o vende. Parece-me pois que se
O Sa. MARQUEZ DE CARAVELLAs: - Sr. deve dizer: - aquetle que não fazer tal rte·
Presidente. E' preciso saber quem ê o lm- claração, terA esta pena. - Elte art!go não
pressor, e por Isso ê que se põe a obrigaçllo j estA. bem redigido, porque havendo utr.a pena
de se declarar onde foi a obra. impressa: o homem em seu beneficio ba de l'Onservar o
~upponhamoe que se publica uma obra, e / da typographia.
nllo se acha o lugar onde ·foi lm·pressa, como ,
Quanto 4 ldêa de se ·metter o escrlpto
se ha de saber quem foi o editor? E nllo se por baixo da porta, elrtamos no mesmo caso
sabendo, como ae ba de obrigar? Appareee ~ de falta de declaraçllo, e isso silo cousas que
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se não ·podem evitar, e nio 1e ha dll conhece!' tão facilmente; pon1m quant'l Aquelles
que se vendem, ha de ae aliber, uma vea que
o livreiro seja retponsavel, p~rque j4 elle
nlo recebe o eaorlpto sem a declaracAo.
O 81. MABQUEZ H CAU~: - Sr.
Presidente. E' verdade que aqui eatA manco
o artigo, porque nlo lmp~ uma pena 10 lm·
pressor, que deixa de declarar a typographla.
Eu vejo aqui: (leu); p6de em lugar. de dl·
zer - na. Imprensa de tal - pôr . um nome
su.pposto. No artigo 4° devemos declarar a
pena, que é opropria; mas como nlo está. a
pena, deve-se pôr. Quanto ao vendedor elle
não ha de encarregar-se de vender sem a
formalidade da Lei; sobre os escrlptos, que
se mettam por baixo da porta (ou mesmo
pelo Correio, que · tambem se p6de fazer)
disse o nobre Senador que nlo se ha· de co·
nhecer facilmente: nlo ê .h~to assim, por·
que p6de o Impressor dizer, 11ue nio vai
contra a Lei, e esse homem que qulzer que
se lm·prlma, não acha quem queira, porque
a ·Lei cai .sobre o im·pressor, e p6de-ee pelo
cortar das lettras, pesqulzar-se, e vir a saber-se quem imprimio, e quando ê um homem
estabelecido não se ar.rlsca, e alêm disso, eu
posso cortar, e vir sa.ber-se; s6 havendo um
unlco caso, que ê tendo uma Imprensa par·
tlcular em casa; mas Isso é multo dl·fflcll.
N6s não podemos fazer tudo, sem que deixe
de escapar alguma cousa; mas ponhamos as
providencias.

presso: fazei-o em dous lugares é mlnlma
cautela deaneceuarla, viato que, pela Legla·
laclo que estA em vigor, 01 tmprel8ores alo
obrigados a depositar um. exemplar de qualquer Impresso na Blbliotheca Publica, ou em
outra Repartlçlo Oiflclal. Neste exemplar
nlo p6de haver c6rte do lugar da declaraclo
da t:ypographla, e por elle em caso de tal
fraude nos outros exemplares expoetoa 4
venda, e dlstrlbulçlo, descobrir-se-h& o lm·
pressor, e o editor do Impresso abusivo.
Alêm de que nlo ê bom gravar os editores
com as despezas accrescldaa do prélo, de se
pOr nas cestas de papeis avulsos, segunda
declaraçlo da typogra.phla, pola multidão
destes papeis alo de uma s6 pagina.
0

81. M.\BQUEZ DE CABAVELLAS: -

·Re&·

peito multo o nobre Senador, Sr. Presidente,
mas não estou pelas suas razões. Pois eu
mando para a Blbllotheca Publica um escrl·
pto lncendlarlo! Portanto, esta cautela ê
multo precisa, porque assim sabem()s onde a
folha foi fmpresea, e neste caso algum ha
de pag&r.
0 SR. VEBGUEIBO: - Sr. p.resldente. Não
ê s6 na llv.raria publica; .pela Lei existente
ha obrigacão de apresentar o escripto ao
Promotor: eu não estou certo se vem Isso
nesta Lei; mas ha essa obrlgaçlo principalmente em folhas avulsas, e deve-se sustentar
o que está. estabelecido, quando resulte disso
beneficio. Feito Isso, jA se sabe quem ê: e
não sei como possa resultar algum mal, uma
vez que nlo haja conlufo en.tre o autor e o
Mandou A Mesa a seguinte
lmpreaaor, e entlo p6de haver para não se
pôr a declaraçlo, maa isso ê cousa que não
EID:NDA
fica em segredo, porque sabem os officiaea
"Artigo 2. Accrescente-se (salva a re- da typographia., etc. PcSde acontecer . com um
dacção) que uma das declarações da. typogra- •crlpto debaixo da porta; mas não· ê por
.phla, seJa sempre no fim do Impresso, no esse melo que se fazem as grandes publicaverso da ultima folha, e sobre a parte que ções, e demais não se p6de fazer tambem sem
se acha eacrlpta na outra lauda. - Jlarqu.ez o consentimento do. lmpresBOr.
0 81. MAIQUBZ DE CARAVELLAS: - Sr.
• tJe Oara.,eUcu. "
Presidente. O argumento do Promotor estA
Foi apoiada.
no mesmo caso do da Blbllotheca. Eu que
faço um escrlpto lncendla.rlo,. mandat-o-hei
O SR. VtscoNDE DE CAntl': -Sr. Presl- ao Promotor? Ha dlfflculdade no Imprimir.
clente1 Nlo convêm fazer uma novidade sem ê verdade; mas quando o Impressor nlo ti·
exemplo; em todos os Estados se tem jul- ver obrlgaclo de declarar onde se lmprlmlo
gado sufflclente o fazer-se a declaraclo . da mail facllmente condescender4, e uslm
typographla s6mente em um lugar do lm· : tendo obrlgaçlo nlo ha de querer annulr. A
0
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Lei não póde prevenir tudo, mas devemos
dar melo para que ella poucas vezes falhe.
0 SR. VEBGUEIBO: - Sr. Presidente. Pedi
a palavra para uma declara~:ão. Não é o dono
da obra que é obrigado a mandar, é o i·m·
pressor que dos exemplares tira logo um e
manda ao Promotor.
0 Sa. MABQUEZ DE CARA,'ELLAS: - Sr
Presidente. Mas se não manda, como se ha
de saber que deixou de cumprir com a sua
obrfga~ão? Estamos no mesmo caso.
Julgada a materia discutida, o Sr.
Presidente propOz:
1.• O artigo 2•, salvas as emendas.
Foi approvado.
2.• A emenda do Sr. Verguelro.
Não passou.
3,0 A do Sr. lrlarquez de Caravel·
las. Tambem não passou.
Seguio-se a discussão do artigo 3•:
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A's 10 horas achando-se reunidos
36 .srs. Senaddres, declarou o Sr.
Presidente aberta a se86lo; Jeu-se a
Acta da anterior e approvou-se.
O Sr. lo Secretario declarou que o
cidadão brazilelro João Clemente
Vieira Souto of!erecera. a este Senado um exemplar da traducção do
Projecto do Codigo Penal para o Es·
tado da Luisiana, por Eduardo Lu·
slngton.
Foi recebida a offerta com agrado.
Entrou a discussão segunda do ar·
tlgo 3o do titulo 2° do Projecto de
Lei que regula a Uberdade de ex:prl·
mir os pensamentos por escri·ptos, ou
por .palavras.
Pedia então que queria faHar e
disse

"Artigo 3.0 Todo aquelle Impressor que
Imprimir, ou publicar qualquer escrlpto ln·
curso em algum dos artigos desta Lei, de·
baixo 'ÍJ.e nome de pessoa que se não obrigarã
a responder, na f6rma do artigo to deste d·
tulo, 'Pagarã a multa de 400$000, além das
penas em que Incorrer pela qualidade do es·
erlpto."

O SR. VERGUEIBo: - Passou o artigo
antecedente sem se estabelecer pena alguma
portanto, Sr. Presidente, a sua disposição
vem a ser inutll; mas para fazei-a utll, pa·
rece-me que se deve accrescentar uma pena
á:quelles que violassem o artigo 2°. Eu man·
darei uma emenda para que se estabeleça
uma pena aos que não puzerem a declara·
Dada a hora, ficou adiada esta elo nas obras, e como se tem assentado que
materla, e o Sr. Presidente designou a Commisslo possa graduar as penas, julgo
conveniente que na mesma a.c(lão fixe uma
para Ordem do Dia:
1.• Contlnua~Ao .do Projecto de Lei para os violadores deste artigo, e Isto na seguinte
adiado.

2.• o Projecto de Lei declarando
os alvarAs de 17 de Junho de 1809
e de 9 de Outubro de 1811, relativos
aos de usofructo.
3.• A Resoluclo autorlsando ·o Hos·
pltal de Caridade, na cidade de
Porto-Alegre, para adquirir e poli·
sulr bens de rala atê o valor de ol·
tenta contos de rêls.
Levantou-se a sesslo ás· duas horas da tarde.
'
...

••Depois do artigo 2° accrescente-se A
peno. em que Incorre o violador do · mesmo;
esta pena ê a dos artigos seguintes, ser4 proposta pela Commisslo. - Verguetro."
O Ss. A.LKIIDA z ALBuQUEBQm:: -Sr.
Pre!lldente. Este artigo nlo devia passar, e
eu diria que esta· emenda era excusada; porêm como o artigo passou, de necessidade
ba de se pôr uma pena, porque, que tem o
Impressor com a determlnacão da Lei, se
nada lhe resulta da sua lnfracclo? Este ar·
tlgo ê estranho da Lei. Esta trata de llbei'-
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dade de Imprensa, e o artigo não trata dls&Oi · e o 3°, nlo fiz additagão a este ultimo: portanto, indo 4 Commissão ella graduarA.
brlca a pOr em suas obras a estampa da sua
O SR. OuvEIRA: -Sr. Presidente. Para
mesma fabrica, mas emnm como ;tá passou, ImpOr qualquer pena ê preciso que haja denada mais direi.
.
llcto. Na hypothese, que eu figurei, no !Para·
0 Sn. MA.RQUEZ DE lNHAHBUPE: - ·Sr.; gratpho ao, aquelle que por descuido deixou
Presidente. Parece-me multo boa a observa· de declarar o lugar da typographla, não sei·
gão feita pelo Sr. Verguelro, porque deve ba· que commettesse mal: teve um descui-do pro·
ver aquella sta•DCgão penaJ, que cumprir a prio do homem: portanto, deve-se pelo meLei. Acho, porém, que seria mais proprlo do nos fazer destlnecão do escrlpto, que contl·
artigo 4°, porque tanto deve Incorrer na ver criminalida-de, e do que a não contiver,
pena aquelle que não puzer o nome da typo· no primeiro caso fica sujeito á pena que cor·
graphla, como o que usar de um nome sup· · responde ao abuso, e no segundo, fique sem
posto.
pena alguma; porque não existe dellcto; mas .
O Sa. OuvEIRA: - ·Sr. Presidente. Julgo nunca poderá sotfrer duas •penas; D.ão sei
que o Impressor não p6de ter outra pena, como Isso p6de ser! .sempre ba pena maior,
senão aquella que declara o fim do artigo 3°.. absorve a menor: seria o mesmo que um
Diz: - Além das penas, que Incorrer, pela homem commettesse dous delletos~ que tjlqualldade do escrfpto - pois o dellcto de vesse as penas de degredo e morte; o ir
não declarar a typographla, ou . o nome do cumprir o degredo e depois vir morrer. Isto
autor, serA maior do que àquelle de quem ê lncomprehenslvel.
commette um grande abuso? O mais natural
O ISR. ALliEIDA E ALBUQUERQUE: - Sr.
ê ficar substituindo o lugar do criminoso, sem Presidente. Eu não sei o que estA em dls·
emlttlr o abuso, do que sotfrer duas penas. cussão, se ê o artigo 3°, o additamento do
Supponhamos que elle deixou -de pOr o lugar Sr. Verguelro.
da impressão, ou de declarar o nome do imO SR. PRESIDENTE: - Ambas as cousas.
O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: -·Sobre
pressor, em um escripto que atacava o systema que nos rege; este delinquente com- o addltamento jA eu disse a minha opinião.
metteu maior delicto do que aquelle que es- Sobre o artigo ao digo que esta pena de 400$
creveu, e mandou publicar o ataque contra não ê propria, o que me •parece proprio ê
este systema? Vamos, portanto pelo simples deixar accão A pessoa cujo nome fOr posto.
crime de não publicar: Isso p6de acontecer (Leu). Temos aqui estas penas. E quando
atê por esquecimento, mas por este dellcto, elle apresente nome de uma pessoa, que não
que p6de pr~eder de um descuido ha. de existe, estou que deva soffrer a pena, não
soffrer duas penas? O mais que se p6de dizer por haver posto o nome mas pelo mal que
ê que fique o lmpreBBor substituindo o lugar resulte.
do que ell()reveu.
1
o. Sa. MARQUEZ DE CA.RAVELLAS: - Sr.
O SR. VERGUEmo: -Sr. Presidente. A Presidente. Eu sou de opinião que nunca o
dlsposfcão deste artigo é para servir .no co- Impressor deva ter outra •pena, que não seja
nbeclmento dos lugares onde se faz o lm· a. do editor, porque multas vezes p6de aconpresso, embora o escrlpto nAo contenha abuso tecer fazer um papel, e dizer ao Impressorde liberdade de Imprensa; porêm quando Imprima que eu nAo sou responaavel, não
exista s6 a falta. do lugar, onde foi Impresso, quero que appareca o meu nome - neste
então a pena correspondente ha de ser mais caso quem fica com responsabilidade é o
moderada. Se o homem deve responder pela 'Impressor, que ficar nas mesmas clrcumstanpessoa que escreveu, .. trataremos no artigo se· elas do editor, nestas clrcumstancias a pena
gulnte: ê claro que elle não apresentando a que elle deve ter ê a corre&pondente ao es·
asslgnat.u.ra em f6rma, esta é responaavel: crlpto: portanto, a pena de 400$000 ê demais;
porêm · quando falsificar o nome da typogra· · deve ter a pena do editor.
O SR. VERGUEmo: - Sr. Presidente. Eu
phla a mallcta ê, maior. e deve a pena ser
tambem maior. O que eu propuz foi um Dlo fatlarel sobre a convenlencla das penas
&4dltamento, que deve ficar entre o artigo • 1D&rcadas no artigo, porque tenho propoato
ê o mesmo que obrigar a quem tem uma ta-
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-...,;;o.::l.::. v;;. i4 L:::c:.J~:.;::;ilo pa1·u. gr~
duar as penas; porém, como se fa.llou nisso .roS deYeill CUlli!'l'il' O l>êU üiÜC!LI tiJ\:i!.CLU.lüi3Utt::
dil·ei a minha opiniil.o. Ha. duas .cousas a J)ortauto, náa aeveuws <.ÜÜ:ll;llr uwu. ,L.IOl'tu.
considerar, pcis nessa resolução, e é claro, u.be1-tu pal'a qu~:: S\J wmpromeLtu. 111u~uem.
que o illli,Pressor que u.ttribue a. outro o es·
Não se perceberam aii ultimas pa·
cripta é responsa.vel, mas essa não 6 a queslavl'as.
tão, a questão que aqui se trata é se elle tez
O Sr. lvlarquez de Pa1anaguú. pro·
alguma offenaa, a quem attribue um escri·
ferio
um discurso que não se copto abusivo. Este homenl tem o direito da
injul'ia e o outro deve se1• punido, porque
lheu.
a.ttribue falsamente, eu quizera que se dissesse - a.ttri.buindo falsamente - porque
O Su. Or.t\'ElUA: - Sr. Pl'e.::;i<.icuta. Caua
póde um autor dar um escripto e não ficar vez entendo· menos o artigo. A· h),pothese qu..:
responsavel, mas jít o impressor não attri- apresentaram os nobl'Cs .Senadores parece-m~
bue falsamente, porque recebeu com efreito. que não se póde tirar do artigo. O artigo diz:
Se a pena de 400t é proporcionada, direi que (leu). A pessoa. que não obrigar a responder
nào, parque já. se deve admittir differentes -pôde ser o .mesmo autor. ~a hypothese do
grãos de pena.
. S1·. )larquez de Caravellas, de mandar um
O Sn. ~üuQuEz VJ:: CAltA\'l.:Lr.As: - Sr. escripto para se imprimir e dizer - não resPresidente. Pedi a palavra para declarar que pondo, pôde o impressor querer •publica.r, e
me equivoquei: não tinha reparado no ar- pôr o nome do autor, mas elle impressor
tigo: o artigo falla relativamente áquelle ailo estií. responsavel, porque não calumniou
impressor que attribua a obra a outra pes- a alguem, porém, se o impresso contiver crisoa: portanto, estou pela opinião do illustre minalidade, e o impressor não puzer o nome
Senador Sr. Vergueiro.
do autor, vorque ha de soffrer maior !t)ena
O SR. AtliEIDA E ALimQm;JtQtm: -.Sr. que a maxima, que teria o autor se se resPresidente. Estou na mesma opinião, menos ponsabilisasse? De outra maneira não enna dos 400$000, que não tem •proporção al- tendo o artigo. Se houver esquecimento em
guma, de se attribuir fal-samente, a1guem, pôr o nome da typographia, embo:i.'a soffra
não só pm má.o escripto, como mesmo um uma pequena multa pela sua omissão; mas
bom, póde resultar muito damno ao verda- nunca tenha uma pena maior pela c-::iminadeiro autor. A pena pela má doutrina. está lidade do escripto, nem soffra duas penas;
aqui estabelecida, agora ainda desta a res· e a pena maior absorve a menor.
ponsnbilidnde pelo máo escriptor, que é deO Sn. AL!If:EJD.\ E Ar.nuQUERQm~: - ,Esta
mais a mais uma injuria ao cidadão. Esta Lei, .Sr. Presidente, parece·me que nunca teve
pena de 400$000 pôde ser muito grande pura om vista outra cousa se não reprimir abu·
um caso, e muito pequena para outro; e sos da liberdade de imprensa, e dos outros
tambem póde se •pôr o nome de uma vessoa meios de communicar os pensamentos; por
que não exista e daqui não resulta mal ne- couscqucncia tudo quanto se disser fóro.
nhum. A responsabilidade de · pôr o nome, disto, não pertence para aqui. IDsta é o. radeve ser marcada conforme o mal que· re- zão, porque qus.ndo neste artigo se trata dos
sultar á pessoa de quem o impressor se ser- abusos, que podem haver, se estabelecem pevia para pôr o nome.
nas correspondentes. Mas como além dessas
o Sn. .:\{ARQUEZ DE l:iHAl\tnUl'E: - Disse, infracções punidas 'em consequencia desta
!Sr. Presidente, que o impressor que puze-: Lei, póde •provir outro damno o. alguem, tem
um nome supposto deve· ser punido. Estou o individuo que se julgar offendido de hapor isso; llla!l eu dizia, que fosse não só no ver toda a reparação do dn.mno: por este
caso da Lei, mas em qualquer outra obra, motivo é que eu digo que serâ bom deixar a
rporque póde-l!e pôr um frontespicio, muito cst!l. pessoa. a acção de perdas e damnos. E'
respeitavel, e ser a obrn ridicula: logo deve verdade que pelas outras J...eis se póde isto
o impressor ser punido; portanto ainda. mes- entender, porêm, para que não pnre!)a que a
mo que tenha infringido a Lei, d()ve ser pu- L!!t ()stnbclcc()ndo uma pena em consideração
QiO>:: ~.;~.::
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ao abuso, inhibe que se possa abusar da l!uer dizer uma injuria teita. a esse indivl·
acção de damno, sera. bom que vl1 conforme duo. Ou. seja. attrlbuida a factos que a Lei
á. natureza do escripto, á. qualidade da •pes· autorisa, ou não, póde-se metter a ridiculo,
soa c á verdade das circumstauclas. Em e a essa pessoa ridicularisada compete uma
quanto ao mais, está definido, que aquelle acção de injuria. Parece-me, portanto, que se
imp~essor que fizer um Impresso attrlbuindo deve conceder Isto, uma vez que a parte o
como autor, o que aliás não é, tem a res· requeira.
O S:a. AJ..l!EID.A J~ AtuUQUttcQUE: - Sr.
}>onsabtudade sobre si.
Este artigo 1" tem uma cousa. que não Presidente. Eu vejo que os artigos 1° e s•
se entende, porque diz: - Todo_ Impressor dizem (leu), logo tem obrigação de respon·
(leu). O impressor não põe o nome da pes- der. A obrigação Uca na sua gaveta: por·
soa que se propõe a responder, porque, a tanto, o artigo 3• precisa nova redacção, pe·
~Jessoa que se obriga não quererá pôr o seu
los motivos que. já expendi.
nome, e quando fOr chamado responderá, e - _O SR. C.\RXEHco DE ·CA:lJPos: - Sr. Presi·
o impressor póde pOr o nome que quizer. Nós dente. Eu discrepo alguma cousa das refie·
vemos· todos os dias obras com nomes dif· xões que tenho ouvido, Concordo que aquelle
ferentes dos seus verdadeiros autores; por· impressor ·que não •puzer nome algum, tenha
tanto, este artigo não está bem redigido nesta pecca. Quanto ao outro artigo (leu) estou
parte. E' preciso que se faça uma nova re- pelo que disse o Sr. Vergueiro: são provlda"Cção, fazendo differença .do mal que vem dencias policlaes necessarias para a boa or·
os abusos de liberdade· d( imprensa, e db dem; mas o que disse o nobre .Senador Sr.
mal que resulta ao individuo a quem se at· Albuquerque, que não ,ap.P/lrecqrâ imp~·esso
tribue o escripto.
algum com o nome de alguma pessoa: não
O Sn. VEBGUEIBo: - Nesta Lei trata-se concordo. Parece-me que nós temos reconhe·
dos ab.usos da liberdade de imprensa, e do cido que esta Lei é melindrosa; e como se
modo de os reprimir. e por isso eu disse que trata de se fazer agora uma Lei effectiva.
esta materia. de'\' ia vir á frente da Lei; po. ll.ão se queira que as suas providencias sejam
rém como se tem adlmittido ·outras m~tJe- illudidas. Hontem votei que só respondesse
rias, compete tratar dellas, bem como esta. o editor; mas já estou de outra opinião, e
Sobre o que disse o nobre ·Senador que na terceira discussão eu direi que. fique o
acabou de fnllar. parece-me que entendeu autor. O nobre Senador suoppõe que é licito
dlfferentemente do que ·eu entendo. O im· um homem dar uma obra, e dizer que não
pressor é responsavel, quando não apresen-, iesponde; mas o leg.islador não está por
tar a rcsponsabllldade do autor; mas não Isso; o legislador quer que sejam punidos
falia dessa especie particular de se .pôr o os· que são ccnsocios do crime. Em uma Lei
nome da pessoa. Trata quando põe o nome desta ordem não devemos admlttlr que es·
de uma pessoa, que não se obriga a respon- capem os consocios no cri~e. O homem que
der. Eu tenho dito que esta falta deve ser não pregar o nome da typogra.phia, por es·
punida quando a a-ttri.buição seja falsa, mas IUeclmento, não commette delict~ não ha.
.reflectindo melhor neste rponto, estou pela delfcto sem dolo. está claro que não tem n
generalidade do artigo, em todo e qualquer pena da. lei, mas quando haja malicla, deve
caso; uma vez que o autor disse que não ter. Estou que sempre, como quer o Sr. Verpublicasse o seu nome, nlo deveria publicar, gueiro. se deve pôr a declaração: - o que
porque apezar de eu ser o autor não devia Jeixar de pôr o ncme da typograohla., terá
estampar o meu nome. Parece-me, pois, que . uma penn. e aquelle que não apresentar a
este artigo é limitado, e deve comprehender I pessoa que res.ponda, deve ter ·outra.
não s6 os escrlptos que tiverem abulio, como
O SR. SATURNINo: - Sr. Presidente. Não
todo e qualquer abuso. P6de ser um escrlpto concordo com ·o nobre Sen!.ldcl' quando diz
que• offenda a reputação lltterarla de qual- que a Lei quer o nome: não é assim: exige-se
quer Individuo, e neste caso, o que ha nesta uma segurança, e esta existe todas as vezes
prevaricação do Impressor? Uma offensa feita que se cumprir a formalidade do nrtlgo 1·-.
a essa pesson. a quem elle estampou o nome O impressor deve ter cm seu poder o nome
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da pessoa responsavel; não precisa pôr-lhe o
nome illl'presso, e nem isso se usa. Obrigar
a qualquer pessoa o pôr o nome na obra.
cr€io que isso não é da mente da Lei, se c
to:;se, muito pouca gente escreveria. O qU('
deve vir no artigo é, que nem um impres
sor possa pór á testa de qualquer impresso
o nome da pessoa que não queira. Contendo
crime, então deve haver pena, e de\·e ter. ou
esta, que vem no artigo 1", ou a que se julgar conveniente.
O Sn. Or.IvEmA: - Já o nobre .Senador
convém, Sr. Presidente, que quando o impressor por esquecimento, não puzer o nome
da typogrnophia, não seja punido. Duas opi·
niões escaparam ao nobre .Senador; mas eu
toca'l'ei só em uma, porquanto estou preve·
nido quanto á primeira pelo .Sr. Saturnino.
Quanto á segunda, diz o nobre Senador quC'
na aa di.seussão nito ha de consentir que o
autor det:xe de ser responsavel. Quer 0 nobre
Senador destruir a liberdade da imprensa, a
meu ver! Pois eu faço un~ escripto, e gua!rdo
na minha gaveta, que mal faço á Sociedade
· com isto? . E' o mesmo quê estar na minha
cabeça; portanto, é contra as regras do di
reito: e contra os fins a que nos propomos.
O Slt. C.\Rx•:mo nE C.nrros: - Sr. Presi·
dente. Quanto ao que disse o nobre Sen::t
dor primeiramente, equivoquei-me com o no
me. concordo. Quanto ao ultimo ponto en1
rlue acabo de fallar: agora não é occasião.
Um homem na sua gaveta p6de guardar o
que quize'r, porém não é disso que aqui se
trata.
Julgando discutida a ma.teria da
emenda e a do artigo 3", propôz o Sr.
Presidente â votação:
1." A primeira parte da emenda .do
.Sr. Vergueiro. Passou.
2." A segunda parte dn. mesma
emenda. Passou.
3." O artigo 3", tal como se acha.
Foi n.pprovado.
Leu-se o artigo 4":

!d5

O .Sn. S.\'l'UJINI~o: - Sr. Presidente. Este
artigo não me pa.rec~ bom. (Leu). Vejo tam·
bem que o Hrtigo au diz: (leu). En creio que
elle é criminoso toclas aR vezes que o escri·
·pto contiver criminalidade (leu). Vejo, pois.
que vem a estar em contradl<:c;ão o artigo 4"
com o 2". O artigo 2" impõe obrig-ação a todo
o impressor. e o a1 tigo 4" hnp•je sancc:rw a
este decreto, restringe mais a pena do (JtH'
o outro artigo. Fa(!o, pois, a seguinte

"Ao artigo 4". em lugar do que se segue
que contiver (inclusivamenlP.),
ponha·se - na fõrma do artigo 2". - Sfllti rás palav1·as

nino.

Foi apoiada.

I

o .Sn.

CAR:"iF.IRO llE C,\:\fPOS: -.Eu apoio.
Sr. Presidente, a emenda. Estou persuadido
que estas disposições são meras providencias
de poliCia.
Julgando-se concluído o debate foi
oposto á votação.
1." O artigo salva a emenda. Passou.
2." A emenda do Sr. .Sa.turnino.
Passou.
O Sr. 2" -Secretario leu o artigo 5":

"Artigo 5.• Todos os que imprimirem, ou
publicarem, ou venderem escriptos, ou gravuras, jâ condemnados em virtude de algum
dos artigos desta Lei, incorrem nas penas
impostas aos prfmeiJos réos."
Pedia a palavra e disse·

O Sn. MARQ'UEZ DE PARA"SAGu,\: -·Parece-me, .Sr. Presidente, que o artigo não pôde
passar como está enunciado, porque diz (leu)
condemnados em virtude de alguns artigos
desta Lei. ·Por · consequencfa parece que os
escriptos, que já fotam condemnados pela
outra Lei, a qual opor esta se revoga. tornan"Artigo · 4.• Na mesma pena incorre o do-se a imprfmilr, não serão condemnados
Impressor convencido de haver falsamente porque a disposição do artigo só considera·
designado a typographia e lugar da impres- aquelles escriptos, que tendo sido condemnnsão do escrfpto, que contiver algum dos dos por alguns nrtlgos desta Lei. fossem reimpressos. Ora esta não p6de ser a mente
:-~\•usos expresso no titulo 1" desta Lei."
dos legisdadores. Logo deve-se enuncfnr isto
Pf'rllo a palavl'n e rlissc
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de outra maneira, deste modo póde causal' assim o paragru.pho (leu). Portanto, eu faço
algum<~. duvida nos Juizes· que hajam de jul· esta emenda para. flcar mui claro.
gar os escrtptos já. ccndemnados pela outra
EYENDA
Lei, quando estes se ~·etmprlmirem.
O .Sn. OLIVEIR-~: - .Sr. Presidente. Tam·
.
bem no principio me ·~:areceu o mesmo que
"Ao artigo 5.0 .Supprimam-se
em vh··
. ao illustre Senador, mas agora assento que tude de algum dos artigos desta. Lei - e di·
deve passar o artigo com as palavras uestu gu-se: - por abusos considerados taea por
Lei. - Diz o artigo (leu). Quer dizer, incor- esta Lei. - Salva n redacção. - lt! urquez ac
rem nas penas impostas nesta mesma.· Lei, Ca1·ave1la.s."
porque a Lei não é retroactiva, e nem po·
Foi apoiada.
dia incor.rer n:ls penas impcstas aos r~os
pela outra. Lei: e nem pela presente Lei de
O Sn. OLIVEIRA: - Ainda insisto na opi·
que estamos tratando.
nHio de dizer que o artigo deve passar com
O Sn. lbuQuEz nE PAIIAXAGuA: - Sr. as •palavras - nesta Lei; - porque jãmals
Presidente. Insisto ainda. na mesma ·duvida, podem ser as penas impostas pela outra Lei,
c .pergunto ao nobre Senador se relmprimin: depois desta estar cm execução. Entretanto
do-se um escripto condemnado i)ela Lei, que não vou con_tra a emenda do nobre Senador
actualmente rege, c que per esta é revogada, porque com ella o artigo fica mais claro.
·e sendo chamado a Juizo o homem que reim·
. O ·Sn. AnmmA 1~ ALnuQuEnQuF.:: - Eu
primio este escripto ha de ser .' condemnado e;;tou que não ê preciso que haja alguma Lei
por esta Lei, qua:r:do ella não comp.rehende que dlg!!., que ha de ser punido o que rcpe·
essa cspecie? ·Por certo eu o absolveria, 'se ttr um acto criminoso. Um ladrão, ·depois de
fosse Juiz, pois que o artigo só considera os ser punido, acho que não ha de ficar habi·
cscriptos condemnados por esta ·Lei. e não !itndo para roubar de novo. Quantas vezes
falla dos condemna:dos pela outra. E', pois, " ladrao furtar, quantas vezes se lhe ha. de
necessario tomar isto em consideração, e não impôr a. •pena da Lei: por consequenein é
ir o artigo como estâ.
exeusado dizer-se aqui que ha de ser punido
O Sn. AumfM E Ar.nuQUERQUE: -.Sr. por esta Lei; o que jâ foi condemnado. A
Presidente. O que me •I)arece é que este ar· questão deve ser unicamente da .pena, com
tigo não diz cousa alguma de novo, é excusa· que deve ser punido, que é uma questll.o
do. A Lei o que faz? E' .pôr penas á pessoa muito diversA.. O que eu digo ê que silo doudo autor, e no t::np:ressor. que· é o mesmo que trinas jA. estabelecida~. O que quer este arse diz neste artigo 3". Portanto, como elle tigo 6• ~ uma cousa que não está aqui. Nesde certo não diz nada de novo, é ocioso, é tas J>alavras, o que se quer dizer é que ao
cxcusado.
escrtpto jâ condemnado não (i preciso um jul·
O Sn. 1\L\RQPEZ DE CARAVET.r..AS· - Sr. go.mento; o que é preciso é declarar a pena.
Presidente. ·Eu estou pela observação que fez Quanto a estas palavras não significam nada.
o fllustre ,Senador o .Sr. Marquez de Par~ma·
O Sll. MARQUEZ DE CARAYELtAs: - St
guá. porque se não se declarar, eu posso im· Presidente. Eu convenho com o tllustre Se·
primlr este escr!pto, essa estampa, que foi nador a respeito de se determin9.r qual é a
já condemna·dn, e sendo chamado, digo não pena; '.Pergunto, se quer dizer o nrtigo, que
· é certo, que este escripto já. foi condemnado.f a um escrlpto que jâ foi condemnado não ha
mas nfto foi em \rf..t.ude d.e alguns artigos de ser necessario principiar Ultla nova acção
desta Lei, foi em ·;·:,:~·~h dos artigos da ou· pa,ra o condemnar? ·De certo, I11as vamos â
tra Lei: isto é necessario considerar, porttue quest.áo. E' Indispensavelmente necessario
pôde ser que esta 'Lei traga artigos que a ou- que este artigo se enuncie de outrn fórma:
tra 'não traz. A redacção nifo está boa, é diz a Lei (leu). Eu imprlm·o uma obra, que
equivoca, deixa a 1porta a.berta para ee poder nllo é con'Clemnada etn virtude dos artigos
imprimir ob!as, ou escriptos que sejam con- desta Lei, mas foi em virtude dos artigos da
demnados pela outra Lei. Portanto, para nAo outra Lei: orn. pôde acontecer que a. outra
haver equlvocos, eu diria que se enunciasse Lei trouxesse algum artigo de mais, o qual
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n:"1t1 c:::tít declarado aqui: Estn Lei de roga a 1 Presidente. Eu torno a repetir que o nrt!go ê
outra; pôde ser que aquilo que a outra cousl· 1 l!esnecessario porque não diz nadn de novo:
{lerav~\ tai; po1· consequoncia eu posso im- a sua doutrina jã esbi estabelecida. Eu digo
p1·imh· um escrlpto, •po: que, se já. foi condem- que este artigo não teve em vista sen!lo que
nado em yirtut.ie de um artigo da outra Lei, não é preciso haver novo julgamento de um
este jâ não impõe pena: logo eu posso im escripto, que jã estã condemnado: mns para
primir, .porque só posso ser condcmnado pelos se pôr a pena ao réo é que 'de necessidade ha.
artigos desta Lei. Portanto ·ê mel11or, para l!e haver Juizo; julgo, porém, lnadm!ssivel,
t!:-armcs duvidas, dizer - aquellea que r e·. pois, ha de uma outra Lei declarar criminoso
imprimirem cscri•ptos que forem já condem-, um escripto que já foi declarado innoccnte?
nados por abusos taes como os j-â declarados Isto seria a. maior barbaridade possivel, nem
nesta Lei, incorrem nesta pena. - Eu não na Costa d' Africa haverá umel11ante Juizo.
digo que o artigo é excusado, mas deixou Como ê que um escripto, que foi chamado a
uma amph.fbo!ogin. no modo de redacção, c Juizo, e declaraclo unicamente ha de ser chamuitns vezes estas redacções amphibologicas mado outra. vez a Juil!o, par.a· que os novos
dão mnterins a gr:~ndes argumentes; por Jurados vejam se lhe poàem achar c;iminalsso é . necess~rio que declaremos para não lidado! Isto não ê possivel, até eu me admiro
haver motivos de duvi·da.
se avançarem semelhantes idéas em uma opiO SP.. :1-fM:Qt.:EZ nE P.\M:Oaou,\: Sr.f nião que apresentou agora o illuatre Sen:tPr~sidentc, Quanto m?.!s se discute a mater_ia dor.
mats embaraço encontro nella. Tenho, po13,
o Sr. :M:arquez de ParSinaguá proetnda a observar, e desejo que se rue diga,
nunc!ou um curto discurso que não
se é escripto ou impresso, que eu compuz, ou
foi colhido,
cuja propriedade me trnnsmittisse o seu autor, os quacs e:o.m julgados •pela Lei que
o Sn. VEnGUEmo: - sr. Presidente. Na
ac~ualme~te rege; e portanto. podiam cor- emenda apresentada se diz:
(leu) que não
rer; ou que tendo sido .denunciado foram seja condemnado o escrlpto, em virtude dos
absoi•·idos por clla . .Eu ni'io posso publicar. artigos desta -Lei, .mas condemnado por abuvender e reimprimir quando n ~'>Un. meteria sos commettidos nesta Lei. Eu entendo que
l!e considera agora abusiva por algum c!!s· está melhor a lettra da Lei do que c. da
tigo desta nova Lei? Se acaso se me prohibe emenda. E' .preciso que meditemos. qual ~ o
ft retroacção. centra os actos que cu pratiobjecto deste paragrapho. ·Eu estou persuacl!quei, eu trarei: era bo~ tê da Lei, que então do que é necessario novo •processo para os
eu permfttia, e em que por isao não deve escriptcs condemnados, porque julgo que não
soffrer prejnizos. ·Se aca~o é licito vender, se examina se houve abuso, ex a mina-se sóc.m reimprimir taes escri•ptos. temos que um ! mente se foi condemnado por abusos: este é
mesmo s~bueo fique sendo permittido n uns o objecto deste artigo, não se examina, mas
e prohibido a outros. Ora isto niio póde as- se o livro contém crime, é puramente um
sim ser. •Po1' conseguinte offereço estas re- processo de indignação sobre o crime; mas
flexões .1. CRmara. para que tomando as con- os que são condemnados em virtude desta
sidernções, resolva a cousa de mllineira que Lei, ha de fazer uma nova. indagação, por
os cidadãos saibam o que lhes cumpre, e não isso mesmo que estão classifii.lados differenh!!jam pois ernb:traços, e duvidas em tnes temente os abusos; por isso todo o escripto
questões. Com cffeito seria duro, e que re- que foi condemnado .pela outra Lei não preimprimindo eu, ou vendendo um impresso jul- cisa ·.de ser condemnado por esta tambem:
;a-do innocente, fosse depois chamado no Jury portanto, para que havemos de estar fa.zendo
e .se me dissesse: - condemnado 1 - porque um 1processo, quando não foi feito para esta
a nova Lei julga abusivo, e o. outra está revo- Lei? Eis aqui por que entendo que o artigo
gada: assim como será máo que se permlt- deve passar tal como se acha. •Deve pôr-se
tfsse aos já conctemnados ·por essa, por se não unicamente que devem ser punidos os que
forelr!. condemnados por esta ·Lef; os que focomprehender na Let nova.
0 Srf. AtMJ~;tD.l E .Ar.nuQUERQtm: - Sr; ram condemnados pela outra, estão só sujei-

I

I

-----------------------------------··Sessão de 22 de Maio
tos a ser condemnados por esta Lei; se torem
reproduzidos; mas o processo telto para uma
Lei diversa:· que caracterlsa.rá por crimes o
que póde esta nllo caracterisar. Portanto, c.
que se deYc fazer é acautelar que elles se
não ·reproduzam, mas se se reproduzirem, hão
de ser julgados por esta Lei.
O S11. MARQUEZ DE C.\BAVELT.\H: - Sr.
Presidente. Eu estou pela razão do nobre Senador: ·o que se trata é de acautelar sim·
plesmente que um escripto, que já. tol con·
demnado, appareca outra vez, por consequen·
ela, nada Importa a gravidade de maior ou
menor: as clrcumstancias que se declarara·m
na .primeira Lei dltferem desta, e por esta
razão é preciso outro processo: •porque eu
diria que esta ·Lei sómente prohibe o case
de se reimprimir um escripto condemnado em
vir.tude desta Lei, em virtude desta, e só
em virtude da outra, logo posso reimprimir.
Ora, pondo-se a emenda, e dizendo-se: con·
demnado por abusos ainda considerado esta
abuso. Eu confesso que a mente de quem re·
digio o artigo, e a mente da Camara donde
vem esta Lei, foi esta. mas nós que estamos
aqui examinando não devemos consentir que
passe uma cousa que envolve amphlbologia:
faça-se, pois, nova redacção, porque esta idéa
qu~nto a mim, não está bem eX'pendlda no
artigo.
O SR. Ar.:m:mA E Ar..nuQUERQUE: - ·Senhores, porei toda a dlllgencia para ver se posso
fazer-me entender. Os escrlptos, que hlo de
ser Julgados, vão, por assim dizer, a um tribunal de censura posterior, e não a uma cen·
aura antecedente. Ora, o censor declara que
este escrlpto é tnnocente; não ha caso algum
para que eeja chamado a Juizo, nem sei que
seja precisa uma Lei que t_!eclare pelo con·
trario que todo o escrlpto julgado crLmlnoao
não p6de já correr. O que resta tratar-se ê,
se ha de ser punido tantas vezes quan.tas se
reproduzir o escrlpto jll condemnado, e en·
tão de certo ha de ser lt~to por esta Lei. Mas
o qÜe nlo p6de caber na cabeça de nlnguem
é que se faça uma Lei para se declarar que
o e~crlpto julgado lnnocente, ;p6de s~r de
novo trazido a Juizo : Isto não se fez nem no
tempo dn• Inqulalçlio. Julgo, pois, que este
artigo não diz nada de novo; o que se quer
dizer ê que o escrlpto condemnado nl\o ·é pre·

ciso entrar outra vez nesse trihunal de cenaura. · Portanto, é excusado.
0 Sn. VERGUEIRO: - :Sr. Presidente. A
disposição do artigo pa1·ece-nlc que ê clara:
a um escripto que foi condemnado em vir·
tucle de uma Lei anterior, e agora o fôr por
eata, qual é a •pena que se deve appllcar? A
da. primeira ou a da. segunda? Parece que
ha. de ser a desta, porque a outra fica revoEada. Agora 'l que é necessario é examinar
que artigo desta Lei está em proporção, por·
que no processo não póde estar declarado, e
para se lhe lmpôr a pena é mister declarar-se
que o escrtpto está Incurso no artigo tantos;
e eis aqui que é necessario entrar no conbe·
cimento da qualidade do abuso. Como•. porérn,
não se póde a•pplicar uma pena imposta por
uma Lei, que já não rege. bn ·de se appli~ar
a pena desta Lei. Por consequcncla é nece~·
sa.rio encarar o objecto do artigo: elle serve
para se poder entrar no exa:ne do abuso descripto. Se Isto é necessarlo. não podemos sup·
prlmir este artigo. Quanto a emenda diz
ella: - tenha a pena dos primeiros rêos mas qual é essa pena? E' necessarlo examinar
e classificar o abuso nesta J...ei: •portanto,
não se póde applicar, ella só pôde ser appllcada áquelles escriptos que foram já. condemnados por esta -mesms Lei: os outros ficam
sujeitos ã Lei Geral. O que imprimir nlgum
escrlpto que contenha abuso por esta Lei, ha
de ser punido, ou tenha sido condemnado,
ou não. esta Lei não ·é exactamente o mesmo
que a outra, tem algumas cousas que talvez
a outra nllo tenha; talvez algumas cousas
aqui se pet~mltta.m, que aJU haviam sido ~ll'O·
hibldas,· e vlce-nrsa. Portanto, porque. é necessarlo que haja este exame da qualidade
dos abusos, assento que o artigo deve passar.
O Sn. MAnQUE?. DE CAR.\\'E!..T..\s: - Sr.
Presidente. Concordo con1 o nobre Senador.
que acabou de taJJar, se quizer Jfmltar se uni·
camente aos escrrptos condemnados, em vir·
tude desta Lei. Mas parece que não é esta.
a lntelllgencln que se lhe dã, por.que pôde ser
condemnado um escrlpto hoje, se eJle contlvet
um abuso, que esta Lei declare como tal. (·
não o possa Imprimir jdmals, isto é o qm~
eu entendo; mns se a Lei não julgar, O?lle
pôde rêl·n1prfmlr. Orn. cliz o ntnstt·e Senador.

Sessão de 22 de Maio
co:no se !la de ~p·;licar o que está. no artigv?
Vamos ao caso, em que a Lei consi.·tcra Isto.
Se o homem reproduz este abuso .~ cot!dcnma,:IJ pelo artigo desta Lei; porque o l'D.r;to :la
Imprensa lhe é posterior, e por CO!H;equencla ha de soffrer a pena desta Lei. X<lo trato
se esta ·pena. é fertc, cu se c!la. é branda. A
Comimssão farâ Isto, .pois já. está autorlsado;
trato do facto depois desta Lei: e aquelle
que commetter um tal abuso está nujeito a
ella; portanto se o illustre Senador quizer
entender que isto seja só ac.s escripto~; d~·
:POis da publicação desta •Lei, conr.crda rei.:
mas então será preciso outra redacçii.o melhor. Diga-se que a todo . o csc1 ipto qu•~ f'>r
condemnado; que fõr . reproduzido depois
desta Lei, ha de se fazer um novo procl•sso;
e como o illustre Senador não declhl'Ou Isto.
é preciso que se declare, porque subsiste ain·
da a mesma duvida, -e nesse caso a Commissão o póde fazer: acho que é, por~antll, nc>
cessaria a nova redacção. Ora, a. dcutril!a :JUf.
expendeu outro lllustre Senador considera em
abstractp, é verdadP., mas · a.ppli-ca.ndo-se o
facto, não. Diz o illustre Senador, que um
escrlptor condemnado não ·~óde jimais ser
reproduzido: Assim é; mas aqui considera-s<
o contrario; porque o e.scripto foi condemna
do no témpo que havia uma J_.ei que dava esta
criminalidade; e agora a Lei que nos rcgP.
não dá esta criminalidade; logo posso .reproduzir: a Lei não rn'o veda, e todo o cidadão póde fazer o que a Lei não prohibe:
houve· Lei que o prohibio, hoje não ha; logo
posso publicar o escripto. •:;Jorque a. Lei me
desembaraçou. Mas vem outro caso (diz o
illustre Senador). pois o escrlpto, que se declarou que não é criminoso, póae algum dia
depois declarar-se como criminoso? Isto nen:i
no Index. Expurgatorio! Sim, Senhores! Pôde se, porque aquella Lei o declara cri mi-..
noso; e se não fosse assim. seguia-se um absurdo: porque se antes não era prohlbido,
não se segue que se possa praticar deo;ois de
lla,•er uma Le.l que d~cla.re Isto crime; l'liá~
ficava uma porta aberta para todos fazerem
o que é crime. não aproveita dizer: eu fiz isto
dantes, e não era crime, porque responde-.c3e:
é crlmlno::~o, porque a Lei agora prohibe. E
o escrlpto tambem agora se r.eimprimio. Ora,
a Lei a.qui diz: que um escrl.pto sendo jul·
g:uto criminfJso, sempr•! é crlmi.JJoso, mas pó.
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de tambem dizer-se: O l'éo era. criminoso e111.
virtude d~tque!Ja Lei, e não em viltude desta i
logo pela razão inversa tira-se a conclusão, «:.
póde então não ter sido crime, e ser agora:
por consequP.ncia, por esta Lei não sou cl'\
minoso, assim parece-me que de qualquet
modo se considere o artigo comprellendendo-sc:.
sómente escriptos, que furam condemnados
anterio1·men.te, sempre é necessario que a
red2cção seja mais clara, porque aliás ha 11
amphlbologia, e esta amphibologia é má em
cousas mais simples, quanto mais numa Lei
criminal. O cidadão em ·geral não. tem regras
de hermeneutlca; elles tiram a conclusão qul'l
querem; •porque regras de hermeneutica se
tem o homem sabio, c âs vezes custa entenderem-se escriptores. confusos, como Y. g.
Beutham, que tendo es~ripto uma obra com o
seu commentario, foi preciso novo commci1t'lr i o para ser percebida.
O Sn. liAuQm;z UE IXHAlWUl'E: - Sr.
Presidente. O artigo na minha mente está
claro, a duvida é: quererem comprehender
nelle os escriptos que têm apparecido antes,
e que apparecem depois desta Lei. Não con·
fundamos. Este artigo refere-se sómente aos
que forem reimpressos de>:Jois desta Lei os
ter condemnado, apprehendem-se estes. c applicam-se as penas: o que não acontece com
os escriptos que têm sido publicados antes.
·que têm sido julgados po:- outra Lei, que
não apparecem depois desta., ainda tendo sido
já julgado.; criminosos. A respeito de dizer-se
que os escri•ptos que foram condernnados dã~
certeza de que o serão depois, ni'.o é assim.
porque houve a Lei que marcava isso: Mas
como a. Lei diz que os representantes do
Corpo Legistatfvo não tenham responsabilidade, elles não a têm: Assim não tem nada
quando forem reimpressos. applica-se-1hcs a
pena que esta Lei lhes marcar, Isto·é, se estiver incurso em algum dos artigos desta
Lei. pela qual já fosse julgado; se apparecerem reimpressos, os que foram imjlressos antes, e julgados criminosos. é cousa nova, precisa de um novo processo, e como se nunca
tivesse apparecldo.
O Sn. MARQUEz DI~ PAI!AXA<Hi.í.: - Sr.
Presidente. Eu cada vez acho o artigo peor.
O nobre Senador apresentou um facto mostra.ndo que p6de agora ser prohibido o que
antes se tinha pcrmittitto.... J\fas pergunto:
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sa agol':l. ah;uru uetillt::a e:act·iiHua tOl'em iw· u.:.o ~e possa reproduzil·; o mais que se quer
pressas novtLmente, diria o :nobre ·Benadol' que não é possivel de maneira algun1a; isto se1·il
é criminoso? Não: •.POrque corria e não se a cousa mais terrivel que se possa. haver;
f<:z rnai_, do que t01·nar a imprimir : onde pois, a acção ·que foi deelaratla innocente
es.tá. a pena que a Lei impõe? Onde o ai·tigú se. A depois criullnada sem haver un1c. Lei
que disso falla? Não é por esta Lei: por· CJ.Ue positivamente o declare.
tanto que se lla ue fazer um tal exame, e
O Sn, VF.llGUEmo: - .Sr. Presidente. A
que ·IG ha de julgar, porque 'llllda se esta.be· senten~a que uma vez foi proferida, seja nb·
lece. sobre este objecto, Alguns dos nobrea. solvendo, seja condemnando, jámais ·entra em
Senadorea convêm que estes actos que foram novo julgamento: e estn Lei não altera n
condemnados antes, aejnm sujeitos á. aisposi· condemnação, nem chama entra vez a Juizo
ç:i.o desta Lei. Convindo nisto, ainda tenho o que foi condemnado, ou absolvido, po:-que
outra reflexão. Pol'que diz o ar.tigo (leu). Ora não ê Lei retroactiva: NessP. tempo o c~c1·i·
perguntarei eu: aquclle que comprou obras ~tor foi ccndemnado ou absolYido, porqnr. n
que então crn,m pcrmitddas c porque convi· I..cl comprchendb aquelle abuso, a noVtl Let
nham :lO commércio, e que agoru por esta não compreht::nde; logo não deve s1~r condem·
Lei siio criminosas, poderá vender essas obras? nado, e pe!o inverso. As Leis humanas não
N5.o sei que •possa depois de publicada a Lei; podem ter a mesma permanenci=t q1ie a<; Lei'l
logo não vendendo esse homem vem a ser Dlvin•as.
p:-ejuàicado, porque se prohibto isto, que erfl.
O· legislador p6de uma vez considerar um
permittido qu:mdo fez a eompra. A..cho qu(;. :J.cto criminoso, c em outrn. ~pocn n ilo C!'!m~
deve ir ·este negocio á Commis.são, .pa.ra que . ncso. Póde, pois, havei:' um ez.::r!pto nhuc;;ivo
e!la tome eru consideração estas circumstan· antes de3t!l. Lei; e sor ahur,!v~ a rcimp:-os~'lo
cies; tendo am vista a:quelles e3criptos o.u", do mesmo depo!s della. Outro n::h::c Scn!ldm·
silo iru.pressos antes, e aquelles que forem tambem me parece que ·teve um equ:vccn,
impressos depois destn. Lei, porque aliás ha- qnando supo;:êe ·que po;,- eata Lei fical'i!m m;
verá grande prejuizo nas compras já. feitas, 4 ;:;ocsn!do:es destr.. obrro r.a i;!~po~sibllldc.de de
sombra da Lei, de obras, e talvez agora ,não v-en·del-as: tam.bem não é n.szim; este p:na·
o;ossa correr; e em uma pal,a.vra, é p;eciso gra,!lho trata !'ó do:l que houY·~r dacp.ti r>or
que a Lei seja muito clara pa.ra não admittir diante; cs exc:~pbres rl!'. in:~1"cssflc não poduvidas para o futuro.
· rJ.em ser vendidos, mas cs 'ante:-hres. que
O Sr.. Ar.!\IEIDA 1~ ALJJUQUERQUE: - .sr. clrcn!av:!m :n3o estão r.nmprehend!dos nMt.a
Presidente. Eu cada vez V011 desaprendendo Lei, nem embsraç~dos em sn!!. circulnç?io; o
m'a.is. Estava persuadido que em nenhuma so· q~.1e a Lei embaraça ê que nilo se imprima
c!ed::tde e:rs. licito metter em julgamento qu!l.ndo contiver abuso, e para. lJ1H' :1 I.ci não
&qutliÓ que j!l fot eondemnado, ou julgc.do olhe pnra traz, ê que quer que o art!go •;;nssc
lnnocentc, de certo que gastei algum tempo como estâ; mas se se entender rtnc clle pódc
cm aprender Isto, e jâ vejo que o contra~~io ser interpretado diversamente, nã0 me opJ)I)·
se sustenta, como mais consentaneo ao8 p:-ia nho a que se f!l.ça a e':plic?.çúo: ellc ni:io diz
.~pios de uma boa rR~iio; haverá um Pai:z. nada dos outros Impressos, que estão sujcilfUe tenha a audacla de dizer: Você ê crlmf- tos á. disposição geral, que c1.1 fizern, e que
noso por fazer coi'rer um escripto t!l.l, quando qualquer explicação. que se faça, sm;tcntc
elle jâ fel julgado innocente? 1Pois qun.ndo se sempre esta doutrina. En faço a cxpHr.:::.ção
- considera que tnl ncçft.o não ê roubo, ha de pratica.
depois dizer-se que ê? O escripto que foi j(t
E' chamado n. Juizo um Meripto qu~ já
declarado lnnoccnte, õ sempre innocente, em· foi condemnado em vl.rtudc desta Lei; db:em
quanto outra Lei não diz que é orimlnoso. os Jurados: estE~ escri•pto é {). me!:mc IJU~ j~
Não confundamos estes actos de julgamento. foi condcmnado por estn. Lei : o .TuJz lnn~:t
E' •preciso p;iroeiro ver os excessos e depots scntenç:.1.; ma.c; se n6s quizerrnos comprflhen·
se ha motivo de so formar processo: Or;1, der nesta Lei os cscrlptos que foram jnlgnquando se .11cha este caso, deve·se declnr:1r I dos em uma Lei anterior, nlio seria esta quesfol
' • ~e ' Ui.o tão
I ela, rura então preciso dlzer·s~
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ne~ta Lei se compreheudenl os abusos desses

leito é crime, elle póde dizer: não, eu já
escrlptos, diz que sim: logo entra na indi· Uve uma sentença que me absolveu, e posso
eaeão de que o artigo está oeomprehendido: repetir este acto, ao que se póde tambem
assinl faça-se a explicação de fazer, para que dizer: antes da Lei, sim, mas depois se se
se entenda con1 mais clareza, mas conserve-se repetia, commetteu crime; por isso eu disse
que considerando um abstracto os seus prlncl·
o sentido do artigo.
O Sn. AulElDA E ALBUQUERQUE: - Sr. . pios, ê assim, mas em concreto, não. Aqui o
Presidente. Quero ver se com um exemplo me que se trata ê de repetição de um papel que
faço entender. A Lei declara o adulterio: é contêm abuso, que prohibe a Lei nova que
accusado um Individuo que se achou no leito seja reim•presso. para que se verifique a diacom acções menos decentes, é levado perante posição do que tratamos; e assim tambem
o tribunal, e declara ao trl.bunal que tal acção que se pensa, como um abuso declarado na
não constitue adulterlo. Pergunto eu se será presente Lei o escripto absolvido em virtude
licito quando se chamar qualquer a Juizo por da outra. se se conhecer que é contra a dia·
um caso identico a este, que ê dellcto, dizer posição estabelecida agora, porque o que en·
o Juiz é dellcto? Eis aqui,· pois, o caso do tio não era abuso, . p6de ser hoje, e deve ser
escrl•pto: não basta, pois, a generalidade da julgado. se tol reimpresso, e posto em cir·
Impressão, será preciso declarar que tal acto culação, contra o que ordena esta nova Lei.
não constitue crime e tal constitue. A nossa Sr. Presidente. A Lei s6 estabelece regras
Constituição falia no geral, e diz não atacar geraes, e perten~e ao Juiz combinar o tacto,
a rellgião., vem ao Jurado, e diz, este facto para ver se estA incluido nesta regra que es·
não ê ataque â religião, e então como se quer tabelece a Lei: A minha emenda quer que um
que haja um tacto posterior a uma Lei, que escripto que jâ tol condemnado e que contedeclare que apezar deste Juizo ter declarado nha abuso nesta Lei, seja comprehendido, ou
que não acha criminalidade, nio se poasa consi.derado como tal; ora um tacto op6de não
praticar este acto? A Lei não especitlca ca· ser antes considerado crime. c depois sim;
sos. Nós, por isso mesmo que a Lei não es- este principio é tão geral, que excusado é gastabelece estes casos, podemos dizer que isto tar tempo com esta discussão; todo o ponto
é bom, ou mão, sem que haja uma Lei para esta. que esta Lei considere s6 os escrlptos
aquelle caso? Não. Eis por que eu trouxe um tue forem reproduzidos, e que sejam condem· ·
exemplo. e poderia trazer muitos outros. Não !lados por esta Lei; o Sr. Verguelro quer que
basta dizer em geral. isso não é •possivel de seja em vutude desta Lei: eu estou pela sua
maneira nenhuma, se isto se fizer, será o )pinlão; mas digo que lato não estA claro,
caso mais novo que haja no mundo, e não ~ que ê necessarla nova, e melhor redaeelo
sei como se possa dizer que um facto parti· que remova todas as duvidas.
eulur permlttido por uma Lei, se diga que
O Su. VERGUEIRo: -Sr. .Presidente. O
ê criminoso. sem se decla·rar posltivamentt> lllustre Senador qulz convencer com um exempor uma Lei. Já disse que este tribunal· de pio de facto; eu verei se conven~o com o
censura não é censura prévia, mas é poste- ; mesmo facto. accrescendo uma qualidade. A
rior.
• t.el diz que o marido encontrando a mulher
o ·SR. MA.JIQUEZ DE CAHAVELJ.As: - Sr. em adulterlo possa matar o a ..adultero. 111e
Presidente. Can~ou-se o lllustre Senador "em ·fOr plebeu, e não quando fôr desembargador,
dizer o .mesmo que não estamos a dizer. Diz 'ou fidalgo; e nem com 8.8 excep~ões que este,
que um facto que ê innoccnte, niio póde ser . e aquelle não p6de matar, mas agora a Con·
criminoso, sem que haja. uma. Lei posterior 1 stltul~ão devia ser respeitado o desembarga·
que o declare: tal que a generalidade e que i: dor, e111te e aquelle. etc., e o Juiz havia Jul·
a Lei não contmha casos pa.ttlculares. Diz , gado na conformidade da Lei: estA tirada
por exemplo que foi . achado um homem no , esta desigualdade. Ora Isto é o mesmo que
leito, e accusado de adulterlo, o Juiz decla· , acontece no abuso da liberdade da lmpren111a:
rou que na Lei nAo estA. que 111eJa crime, 16 al!ll!llm eomo estA aquelle dellcto havia ele aer
por se achar no leito; mas diz. se outra Lei : Jul«aclo pela Lei que es:latla e omlUido agora,
nova disser que, se fôr encontrado no m~smo ha de 111cr IJeiR. que nos rege.
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.. ~-~av.euiW;f.e pOl' . i.i~:ill. ui~(;UdU:.l. i!
foi posta á. .votn_çJ.o {Jel_a lll!l.·
neira seguinte:
1." O artigo :5", salva _;t . eml;)nd_a.
Passou.
2." A emenda. Tam.b~m _se appro·
lU li. tel'l:l

..

·~

;.

.

-

vcu.
En t; ou em discussão o

a1~tlgo

6":

.... ".~\rtige 6." ~ão são . responsa_vcis os q:.:e
ü:1pz:imirem ou ae . qualquer medo fizere~
circubr as .o,.:iniQes, .e. os discurses enuncia.·
dos pelo:> tSCn:lllores ou Dep:uta:dcs nc exerci:
cio de suas funcções."
Pedia a palavra o disse:

o

SR.. MAllQt.:EZ DE . PAr:A~AGu.-\.:
sr;
Presidente. Este artigo é ·tão· vago que nli.o
sêi'. como . elle possa passar; ha um artigo jll
iÍúc diz qúe 'iiinguem pôde metter a riãiculci
ôfu Deputado ou ·senador; mas· vai um·· es·c-ri·
ptor que quer rn:etter, este· ·ou aquelle ·a ri di·
.::·ulo, e inventa.· uma opinião, que lhe attribtie
e 'faz circular para ó desacreditar? Dir'-sc-ll~
que · nós podemos justificar com · os dil:e!tos
da Ca'mara mas nós estamos ·vendo nfStó aizer o tachygrapho que - não ouvi. _..:. E o
escriptor dirá que ouvi o. Que serü.o chamados os membros da. Camara •para provarem
que tal se não disse? e este escrlptor nüo
será responsavel? ·E· mas qual ser-á o medo
de verificar esta respom;abilidade? Eis o que
CU queria que se tomasse em considera!;ÜO.
· · O Sn. MARQUEZ DE IxHA:.nmPE: -Sr.
Pr'esidente. São- summamente pcliderosas ·as
razões que expen'deu o illstre Senudoi.-~ !\!::::;
é· preciso considerar as bases em que são fun·
aa·cios estes artigos. A Constituição dá toda
publicidade a estes factos; logo corüo p:;dert::mos nõs prohlblr, que qualquer, que pcss~
al'i1nhÚ uma ralla, a transmitta? Ella não ha
de app~tecer depois no mario? Ha-de: po!s
en•tão como se prohibe ao escriptor · dar &O
publico aqulllo que a mesma Cnmara . faz pu·
"bltco?

. Ü Sr.. ~fAI~Qt;EZ DE PAl:A:-i,\Gu,t:
l::lr.
Presiden'te. O que vejo é dize7Bin os nossos
i!:l.:hyg::-a;,Jhos.: ::\Ião foi po:>sivcl apanhar o
discurso _:. c vem no Diario - n;:.,n se ouvio
...:.._mas o3 foilicularios dlicm - a falla. dc.
Ftilano - c podem fazei a a seu ·intento.

Sr

··· ·., O sr.. MAnQuE~

· llF:

.

I:o.n.&.wn:ri-~: - sr.

.;.onheccr, :wpp~e-se qae os nossos tacllygru~lios os llâo !:l(,l~nham, m1s que fol'am arrí;ln·
j,~cos pelo ruesrco 1Senador,_ o.u o que eile nao
_:.~:;:;c tul, c como somos inviolavels, o escri·
LitGr as pubiict!, porém, nós pDdemos tambem
~ul>lica: que aquilio é falso. Na -constituinte
:wuve um Deputado que disse que o Brazil
uevia ~cr organi;;ado por- conf6de,·acão, e nfro
i!OIUO está. ls•to foi dito, mas. nós somos ab·
.:;olutamente inculpaveis nesta parte, pode·
mos dizer todos os dias o que nos occorre deste
recinto, seja emilo::a P'Unido aquelle que
abusa altamente; mas querer •i)rohibir que
se apanhe e se publique as nossas fallas, não
d conforme as nossas .boas intenções: Or<!,
nós não rlizemos as cousas cem tanta si-mp;t.
cidade, que não sejam sempre armadas de
uma . maneira que faca melboracã:o. Temos
tambem um Diário, e eom bastante despez1:
iogo não se •t2mn. a publicação nos ·per.iocli·
!OS dos nossos discursos, porque o Diario :d:'ls
Gamaras dirá sempre as cousas, .como na
verdade foram. ::-;õs vemos .. que na Fran~;a,
na I~glater:a,_ cm ~oda a parte, giram as fo:
lh.1s .com estes discursos: As. Camaras lá nãp
)agaru a tachygr~'ll>hos porque el~es vão ã
.::usta dos mesmos escii•;Jtorcs, sil.o babeis, .e
apanham uma falia pelos ares, o tempo fará
que os nesses se aperfeiçoem; por ora. ~.)
devemos cuidar Ciil afrear os abusos. e. partt
isso é que ten1os o Diario; logo como have·
mos nós de prohibir que ·seja patente o. q:.:e
se diz? Basta que se prohibam as altercçõe.;.
porque na verdade é um abuso, que merec.e
correctivo. A m.: te; ia ~ de. sua natureza Pv·
darosa. E' de suê- natureza con::;titutionê.l:
não appareça de um modo diverso daquel!e
~m r;:tc deve <.:•.;:Inreccr: seja sim punido o
~scriy;tor q::c n.ln:s.1.r desta liberdade, ou t;;-un·
.:and0, ou gicsando os nossos discursos, te·
.:nos o direito de nos quebmrmos, . temos a
mesma. imprensa.. temos a liberdade do fazer
um3. p: otest:1ção, c dizer que é illlso o qu;
.:;e nos attribue: por conscqucncia cu não
duvido que isto se passe, n:::m julgo que seja
~ri::.1e public::ll··zc o que di;;er.1os. o que atll ')
~ que se dove acc:·escenU:.r: · cc·mtanto
qt;c
aão se a.lte1·e as opiniões - pJrque p::ide o
~scripior querer em1ttir proposiçfies mas t;li·
1•ez perigosas, iutc~calando·as ·no::; nOSftlOS di&·.
cursos, ·para. que passem a salvo, visto que
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F.:llfEXD.\

Ao titulo 2", artigo 6.~ Addlcione-se no
tiro ...,.. .comtanto .que :.não .sejam. alteradas e3·
sencJalmentc na sua substancia ou fôrma. Sal\'tt a redaccão. --:-. ·J!arque:: . rle lnhamh

bttlU1. "

_ Foi apoiada.

acs lcgacos de u:;ofructo .
3." Re:JOluçlio antcrisanllo o Hospital da Carid~de na cidade de Por-

to-Alegre, par:\ !ldquirir e possuir bens
de raiz au~ o valor de oitenta contos
de rGis.
Lev:mtou-se a sessão depois das
duas horas da tarde ..

. .O .Sn•. M,.\RQUEZ DE CAR. \'{iLI.As:.-:- .Sr.
Presidente. Eu sustento o_ parl:\grapho V, tal
q~al elle se acha, independente de em~nd!l,
19• SE.SS.~O. EM 23 DE .MAIO DE 1829
porque não é preciso. O artigo diz: não são
responsuveis os que imprimirem (leu). Se
l'UESIDEXC'I.\ DO SR. P.TSPO C.\PET.J••\0-lfÓR ..
aeaso el!e imprimir de maneira que desfignre
a :,opinião, já não são. opiniões, que o De~u·
A's 10 horas, reunidos Z.t Srs. Sets.do, ou Senador emittlo, se não é o mesmo
nadores, declarou-se aberta a Sessão;
1Uscurso estã no caso de crime: ora, . para
e. lida a Acta da antecedente, foi np·
que veio . aqui este a~:tlgo? E' porque. colll!l
•provada.
·
wmos fnviolavefs, e podemos dizer nas (':;·
O .sr. 1o Secretario leu uma felimaras o {JUC quizermos, saiba o ·publico ·G
citaçã.o. retardada no eorreio, do Conque. temos dito. Ora supponhamcs mesmo. ~1'1•1
selho Geral d::t Provincia de Minas
pela nossa inviolabilidade, emittimcs. umn
Geraes.
daquellas opiniões que são condemnadas nesw.
Foi · recebida com agrado.
Lei, e que c redactor de qualquer folha puSeguio-se a prl)llelra pa.:te da orblicá daqui não lhe põde vir . mal, porqun
dem do dia, que . era o · artigo do tirefere o que disseram., e •;::cdiam.os dizer; a
tulo 2° do Projecto de Lei sobre a
opinião, posto que arriscs.da seja, não é do
liberdade de exprimir os pensamenredactor, mas sim do o:ador; e que é preciso
tos por escrlpto, ou por palavras. que
r.: que se não alterem os discursos; porque
ricara. adiado na sessão anterior, com
ainda que o ,Senad.or .ou Deput:ldo seja im•lo·
uma emenda do Sr. Marquez de Inlavei. todavia elle tem uma responsabt:tdadc,
hambupe.
que é inherente ao seu dever. por isso que é
Pedio a palavra e disse ·
escolhido pela ~ação para sustentar a sua
causa, por consequencia é justo que o . escrl·
O Sn. BARROso: - (Não se colheu bem
ptor tome a tarefa de publicar as suss opf. ....,&1 te da seu discurso. n.té que tlfsse:) Opponlões, •para que a Nação conheça se ·é digno, nho,me a que ·passem o artigo, c a emenda.,
ou indigno, da sua confiança. nsslm me pa· porque o orador que faz um discll'l'so e emltte
rece que o a1 tigo deve pnssar ta.l qu:tl. ··~e uma opinião, não pórle ser prchibido de o
acaso este desfigurar a opinião trangcrevendc alterar. Uma expressão mal soante é muitas
o discurso. o .Sena.dor reclamará: p6de ser vezes tomada em differente sentido, e isto
que a opinião cmittida seja sua, porém aquelle rê-se a r.ada. instan1e nesta mesma Camara.
que a. publica não tem crime algum.
>nde aR opiniões e expressão do orador se
.Dando a hora ficou adiada a dis- ~ornam em diversa intelligencià, succedemdo
cussão.
tue s6 'depois da segunda e terceira falia é
O Sr. Presidente designou para Or· toe ae ·entettde bem. O nosso Dfario só as
dem do Dia:
mbllca como ·foram emtttfdas, porque junta·
t.n Continuação do· Projecto de Lel ~hes as contrnriP.dndes, que so lhes fizeram em
. ,
adiado,
.Jutr.Dl:l filHa&, MI'-! em· outros p-crlodicos el!a.s
~.
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apparecem destacadas, com o nome do seu meamaa folhas perlodlcas a,pparecem multo
&utor e sem a discussão que tez descobJ•lr o boas; nem 4s vezes ld~as que se podem apro·
;cu verdadeiro sentido, Portanto, voto •pelu veltar, e a experiencla tem mostrado isto:
auppressão do artigo.
entretanto, se houver a porohibiçllo de que se •
O SK. l\-1.\aaQvt;z u~ IxH.umul•E: - Sr. falla, ficamos em peor estado, e teremo::; de
,Jresidente. Nós estamos numa ques~o ln· novo a censura prévia; é isto o que nós que~1nita, e sendo ella desta natureza, é necessn· remos evitar; para que .nlo haja este slgtllo,
tio que a t•·atemos com toda a mndut ez:l, pura que havia n.tê aqui; fiquem sabendo todos o loi.
lacllldade que ha em emlttlr eates pens:uneu- que se di& na1 Camaras. Se os nossos tacby·
tos diversamente, quando se quer alterar. grapbos foSBem mala adestrados, e pudessem
N6s sabemos multo bem que em toda· a parte. no mesmo dia, pelas suas notas fazer publlcos
~m que ha Governos Constltucionaes, devem
os nossos discursos, estava tudo remediado;
1er publlcos todos os actos; e multo mais as mas os Dlarios sllo vagarosamente publica·
falias dos membros do Corpo Legislativo, que dos, e 16 por elles se •p6de conhecer o que
rão correr o Imperlo tcdo, multo embora se diSBe o orador. Se o esc: lptor interpretar
Ussesse que o redactor de um perlodlco nãe; diversamente, tlca ·responsavel, assin1 como
p6de fazer uma analyse: mas . em pri~elrc ê responsavel o tacqygrapho, pela alteração
discurso. como prohiblr-lhes? Pois elle não ou suppressão que fizer na sua nota. logo
responde ;;;leia alteração que fizer? Rlesponde. que se. prove que 0 fez por maldade, porque
Não se tratou aqui, jâ por Isso mesmo, que o · mesmo p6de escrever diverso termo confor·
Sen!ldor era fnviolavel nas suas opiniões, e me lhe soou. Este mal ê do numero da·
não podia ser chamado a. Juizo por ellas? Já quelles que aiJparecem na sociedade, sem
passou, logo, sendo falsas as opiniões, ou al- que se possa de todo prohlblr: ponha-se
terados os discursos, o redactor será. punido, . quanto rigor se qulzer hão de apparecer
mas nunca prohlbldo de lmprLmlr. A Na- sempre abusos da liberdade da imprensa.
çlo nos paga para este fim que exercemos, ê Nós vemos que a França tem trabalhado
necessarlo que ella saiba o modo por que des· tanto para c~hiblr taes abusos e ainda não
emopenhamos tio alta funcçil.o, e não deve pôde fazer uma Lei capaz de reprimir, e 0
jâmals ser prohlbldo a qualquer fazer publl· mais que se tem feito é 0 que se vê com a
.las a.3 nossas opiniões. Dizer que se supprlma Lei das Eleições. fechar-se a porta de um
.Q. artigo é ficar Isto em peor estado. Suppolado e abrir-se do outro a novos abusos. Isto
mos restrtcções é o mes~o que dizer: voe( ê atê necessarlo porque a imop.rensa é a
p6de fallar nesta materla, mas ha de ser com chave do Governo Constitucional Represen·
estas condições: porém, até agora ainda nln·
tatlvo, e o tempo ba de Ir mostrando o que
guem di-sse que se não podia dar nas folhas
devemos cohlblr: atê agora não se podia
publicas aqullJo que se faz nas Camaras. Convêm advertir que ha duas classes de expres- fazer 1880; bavla censura prévia; e em toda
sõcs que podem ser reprehenslvu: uma com- a parte se lmprlmto com mais ou menos
prehende aquellas que sendo proferidas por restricçõe•, â excepção da Hollanda, · onde
quem é lnvlolavel, não deixam todavia de se Imprimia tudo quanto se queria. Orn, ti·
ser offenslvas; em outt_a as que são decidida- rando-se agora esta liberdade, tira-se a parte
mente calumnlosns, se 0 redactor do perto- mala Interessante. não sei onde está. a Lcf
dlco entretanto as faz publicas, conbecer-se-ha que prohl.ba o publicarem-se os discursos
. logo 0 que é falso. E quem prohlbe que sobre que cadR redactor ·possa haver; portanto, e.~·
as proposições emlttldas nas Camaras qual· tou que com a minha emenda, ou com ai·
quer possa dizer o. sua opinião? Nlnguem 0 guma cousa mais que se pcssa accrescents.r,
p6de problblr; p6cle .ser até mesmo que seJam deve ser livre: mas de nenhuma sorte a
de obJectos lnnocentes, e que o escrl·ptor prova suppressão.
que nlo convêm A Naclo por estes e aquelles
O Sr. Marquez de Paranaguâ pro·
motivos. As folhas publicas alo utels; servem
ferio
um discurso que nft.ll se co·
para o verdadeiro conhecimento das.. cousu,
porque cousas ha · que nesses casos, ne~sa11
Iheu.

I

Sessão de 23 de Ma.io
O .sn. VEIIGUElllo: - Sr. Presidente. Que tado ou ·Senador: cahindo bem nas palavras
o artigo se supprima. por não ser necessario, do mesmo a1tigo, ainda que não seja do seu
como diz o nobre Senador que me precedeu. espirita poder o rêo defender-se dizendo tah·ez eu conviesse; mas não posso convir nesta •min·ha opinião, ou discurso que fiz
pelo que elle accre:;;centou no fhn. que; endo circular, e porque sou accusado. emitti a
que seja ·responsavel aquellc que publicasse opinião enunciada pelo Deputado, ou Senaum discurso, ou opinião do Senador, ou dor Fulano. - O artigo que dá esta defenDeputado. Em tu! caso conviria mais que siva, e do mesmo modo que nos antecedennada se. publique, e impür a nó,;; mesmos o tes, trata do abuso. e sua pena. e depois da
preceito de não c!1nsar lá fóru a opinião qu.'! excepção defensiva: quando por exemplo
outro emittfo aqui, tudo ·seja em· segredo. falia nas analyses razoaveis dos principios,
Que ·contradicção tão manifesta! Diz a Con e usos da religião, nas censuras dos emprestituição que as discussões são publicas; hn gados publicas, etc., tudo por excepção do
galerias; temos Diarics; e ha quem diga que abuso e sua pena de que havia fallado. Asas nossas opiniões não podem correr! Então· sim este artigo, depois de tratar da lm·prensa
trabalhe-se em sessão secreta. não appa1 eça e escrlpto, ou palavras, contendo alguma
opinião perigosa, põe excepção defensiva no
sen~o o resultado das discussões. Mas que·
rer que as discussões sejam publicas; havet modo mais amplo, sem restricção alguma, a
Diarios para as publicar. e dizer-se que se qual se o artigo quizesse fazer. ajustar-lhejam respcnsaveis aquelles que as fizerem ··pu hia um correctivo como este, comtanto que
blicas, é o que não entendo! E não temos não mostre apoiado, ou fazer seu este disnós Lei que puna os falsificadores das nos- curso, ou opinião do Deputado, ou .Senador.
sas opiniões! Temos; logo, para que mais digno de criminalidade; segundo s·e póde
prohibições? As nos~as sessões são publicas; ver no artigo... (leu) se lhe instarem. que
convidamos a Nação para nos ouvir, e de- o artigo é uma explicação do que lhe seria
pois mette-se-lhe uma rolha na boca? Somos, licito fazer, isto é, que só •podia publicar o
sim. inviolaveis pelas nos.sas opiniões; mas discmso. ou opinião alheia, e não a delle
r~o. posto que tambem seja do Deputado. ou
so~os sujeitos a um tribunal o qual é o da
opinião publica; as nossas opiniões devem Senador; responderá. que onde a Lei distin·
co~rer. devem ser a•presentadas a este tri- gue, não cabe fazer essa
distincção; que
bunal, pa.ra que ellc julgue se é imprudente essa explica~ão é estranha e deslocada em
a OJiinião emlttida, e n condemne como in- uma Lei que só trat_a do discurso, ou opifame, se o caso fôr disso. Nós somos res- nião que vem a Juizo e não dos innocentes,
ponsaveis perante este tribunal de opinião que é desnecessarlo tal explica!:ão nesse sen. publica. e as nossas opiniões boas ou más tido de publicar-se sómente a ·Lei. Isto é o
devem JUblicnr-se para serem censuradas se- que disse o Deputado ou .Senador; que ningundo o seu merecimento: Voto, •;:ort:a.nto, guem só por tal publicação viria a Juizo.
pelo artigo, e de nenhum modo para que o;e nem tal se p6de conceder; portanto quanto
IUPJIIma. porque isso p6de ter uma interpre- o artigo se e~.,uca com tanta generalidade,
abrangeu discursos e opiniões que elle Téo
tação muito funesta, e anti-constitucional.
fez
seus, e procurou propagar;'para os in0 !!Jt. EVANOEJ..ISTA: - Sr. Presld.ente.
Neste artigo eu não vejo s6 o perigo apon- culcar, e fazer que a Na~llo que os abrcG~ : ~
tado de se calumnla.r algum Deputado ou por consequencla mesmo nesse sentido não é
Senador. attrlbulndo-lhes o que elles não responaavel, uma vez que o não é o ,Sena.·
disseram, nem opinaram. Vejo cousa ainda dor, ou Deputado, segundo a.a palavr~s do
peor que Isso: vejo uma excepcão defensiva. artigo. Quando emfim se lhe Instar que desse
uma.. coarctada im•prudentem.ente franqueada modo contlrfa o artigo um absurdo, e en·
com ntusAo da Lei a quem fôr rêo d~ tender-se assim, pois a outra casa da CRmar~
maiores abusos de imprensa, escrlptos P a lnvlolabllldade, que · nlnguem f6r:1 della
palavras, uma ve:r. que nestP.s abusos tenhA tem, nem o proprlo Deputado. ou Sena1lor
cabido (como pMe cahlr), algum Depu· f6ra da Camara, o que seria cont.radlctorfo á
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Constituiç:ão, eu res·::oncle:ei cm luga:· tll) rGo ve1·dnde qufl ·ê' pulpa\'el o absurdo da lnvloque· está. ou nàc o absurdo no artlgl), p:.nh~o labil_idade communicadu a outro iibsurdo do
importará ao mesmo r~o.· que se '!lJ)adrinhc quem se apad: inhasse com as palavras do
com suas palavras, as quues .;;à(, ü;:. qui.'· po- artigo como temos visto: mas não poderia
deriam marcar :1 sua condcmn::.t.:ão, ~:e ti· haver Juizes, tão amantes du lettra que es·
vesse o eorrectlvo que .. acima a-pontei, be:n crupulisassem de apezar della con'demnar um
entendido que fazer argumentos e inte:rpl't!· tal Téo? DePte modo, Sr. Presidente, eu tre·
t110ão de· Lei, serve para sah·M CJ~ réos, 2 mo de que o artigo fac1!lte a malicla. de
não para condemnal-o. · Eis' demonstradJ o quem se aproveite de que escapou ao Sena·
absurdo ou pelo menos a imprudencb do ar- dor ou Deputado. euja autoridade põde já
tigo; e que consequencias deBe s:; não s~- por si àfastar esplritos inquietos,· ainda angulrla:m!!! ·Supponhamos que a um, ou· ou- tes de es•perar pelas decisões da· Camara. Alil
tTo Senador ou De;lUtado, em seu -disrm·so o Deputado ou Senador que quizesse propabcm, ou mal· entendido.· escapara.. algum pa- g111r, e fazer abraçar a sua opinião, apezar
radoxo contra a segurança do ,Estado; e da de ser rebatida na Camara, teria. o cuidado
reli.gião; por exemplo: · Supponhamo.;; que se de a fazer sustentar por outro de fõra, ou
apresentassem aqui a idéa de Volney, qne a elle mesmo a sustentaria fiado na lmpuni·
creatura põde de qualquer 1nodo ou· cm qual- dode. que bem ou m~l lhe afian!)!lssem as
quer seita dar culto a:o seu Creador; porque palavras do artigo. Seja-me licito trazer 'o
sempre lhe· será. agradavei; · q'qe nada ao Crea- exemplo de uma doutrina que ai~da que nador Importa com a ereatura; o que dissesse da tem de comparavel com o veneno dos
que a. federação das Provinclas convém me· apontados, tem parecido menos •perigosa do
lhor do que cada uma esteja sobre si, ou que é no seu tanto. .Supponhamos que se
que o augusto Chefe· 'do·· Podei' estava f6ra trata de bagatella, ha necessidade de se resda Lei; ou que se não deva respeitar as peita-r ,a concoràia do sacerdocio. e Imperio,
suas ordens,· ou deve· haver resistencia a el- e que em u:zr..a, Cnmara alguem se arroga o
las ainda com sangue. EÍnquanto estas. ou poder de legislar sobre materias de direito
outras diabruras cscapr..ssem aqui ou noutra canonico, quero dizer·.. sobre a discfpJing, ec·
Camnra, menos mão ·era,· •porque ainda que clesiastica, mesmo em pontos meun,drosos.
?.. ·Lei faz inviolavel o ,Senador ou Deputado,
Supponhamos que se t~::tta de casamento de
os companhei-ros de certo lhe iriam a mal padres. Quanto se não tem escripto a 'P•ro·
oha.mando á ordem, ou refutando-o; os espe· poslto -destn cpiuiiio, e -contra o respeit':lvel
ctadores das galerias presenciariam a con- sacerdote; que· ·a combate!! Tanto é verdade
trariedade; nada passava· da discussão. mas que basta autoridade 'de quem a apresentou
que nüo poderá. ser sahindo isto fõra e ha- ou apoiou numa Cámara, apezar de que ella
vendo quem as inculque e se espalhe! Que n!o tenha annuido ao que se prop5z admiradesordens mui facilmente não se produzi- ~ão. como ~e vai perdendo aquelle, que o
riam! Ainda mal. que os tachyg-raphos nllo cathollco Romano tem sempre a tão estranha
dizem muitas vezes tudo o que se passa. e novidade, e .por onde tomou võo, e consl!!teuse diz na .camara, de sorte que nos Dia rios ela a scfencia dos protestantes!!. Boa rprova
p6de faltar parte da energia com que são de quanto ella vai· gan-hando pés,' é ver o
rebatidas mãs opiniões, ·porque, não são ain- desatõro hitoleru.vel, de quem quer que 6
da tão ba-beis como se quer, além. de appa- que chegou a ensaiar rapazes pára mofarem,
recer tarde i.sso. que nelle vem, entretanto publicamente. daquelle -vendr~ndo sacerdot.1.
que um ou outro particular, a quem agra- Ora, se se tem · a.polo vcrdadolro, ou a.ppada.sse tão infernlles . opiniões, póde fazei-as rente neste artigo, se tanto· ha que se ·exn.·
correr, e fazel-a11 mesmo simplesmente pu- minar. o que não seria se elle passasse? ·E
bllcas, sem mcstrar a sua desapJJTova.e1lo. que allegarlam os que fossem chamados a
faPJendo· portanto &uas: ·e eis o ma.l ganhando .Tulzo, por isto correndo abuso da Imprensa
pés para sr.r contagioso, a quantos se lllu- e da palavra? Não; lan~ariam Dião deste ardlssem:•.cotr.. t:r.~··r:oprlnciptos e sustentação. El' tfgo?· Não, fallemos ;pots neste· artigo G0 , Sr.
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Presidente, eile deve ser su1.~~1·imido .. Nüo, j j ê pui.JiÍ<:cl U lia ue circulai', VlSto que a
sei para que bem elle sirva, se é para só Camara tem os seus Di~rios, e que a Consti:
ocrrerem cous:!s innocentes, é o mais excusa- tuiç:ão determina n:.esmo que sejam publicas
do que se póde considerar. Se é no sentido as .discussões '·.da .mesma .. camara; Naç:ão ha
que oe pôde protestar com as .palavras d~ como por. e..xempio a lngl..aterra, em que a
Lei semelhante, isto ~ dr. se repetir um:! discussão da Camara dos Lords não é pu·
opinião pe1·igosa do Senador, ou Deputad'.:,, blica e nem se permlt~e a publicação dos
isto então é peor que tudo. ·Se é porque re- seus discursos; na Cama'l'a do ;povo em
pete uma OlJinião que não pareceu boa, ma.:. .i•'rança ê preciso um bilhete para se assistir
é innocente, ainda que a Camara não' u :tà·· i discussão das galerias, porque não são f~an·
opta.>se, é dc;;nec~sSt!rio, porque não te11• .~as. Nós porém temos galerias, pois a Con.::ti·
perigo, c não ha lugar pura· accus:tçfio. dr_. ~uição diz que sejam publicas as discussões:
abuso. Nada, Sr. Presidente, de dar. occasia•... ~emcs .Diarios, e então1 que responsabilidade
a f~zer uso de uma arma que póde ser pe- póde ter aquelle que de novo publicar uma
rigosa até mesmo nas mãos de um revolu- . ;1~atcria jii tão publka? Os discursos que focionario, tudo o que se pudor dizer em coa- rem enunciados, diz o artigo, não quer dizer
tTario srto pannos quentes. Voto, pois, peú.. que se façam discurso:i diversos daquelle;;
supprcssão .do artigo.
que se fizeram n1s Cam~ras; porque então
O .su. B.\nuoso: - Sr. Presidente. Os 1. ~ : esponsavel o que apresentar uma opini.:lo
lustres Eenadores que· ccmbaternm a minha diiferente d:a. que o Senador ou Deputado
o;:inião, fizzram um gigante pa::a. destruir. , cmittio; mas é isto o que se tem eomb:ltido
F.allaram em sess.do secreta; quem é que .... aqui. Houve quem dissesse que era excusado
quer? Isso não vem p:u-a o caso; e ne:.:Lc.. o artigo, e que se sup:.;rimisse. e eu julgo
parte quando e~la se exige ê com justo mo- qe1e nüo é excusado. po:que a minha op::1iiic
tivo e as ~·egras que a marc::.m. D!z tcdcs os póde -conter um abuso, e ser imputado ~~o
actos que a Constituição quer que sejam pu.. quem publicai-o, não havendo esta declarabiicos todo;; os mesmos actos. e que se iri<:. (;ão na Lei, est:l esta ;:sse;;ur:J.d:t que . todo
contr.:J. a Constituição esta Resolução. ·Em: :::.IJ.UClie que imprimir a 01linião, ou discurso
quanto a esta parte da constitucionalidaa.;, do .Senador, ou Deputado, ainda que contepouco serão mais constitucionaes do que cu, llha doutrina classificada em abtlSO da li·
tanto, sim, porque nenhum é mais aferradc berdade da imprensa, não seja responsavel,
a este Codigo. Pois cu não ccnclui o meu porque não é seu aquelle discu;·so, e sim
discurso ·dizendo que me não cppunha a que de quem o fez na Ca:.nara. E' sempre bom
se censurasse? .Sim; c~nsu; e- se, mas não se que apps..re~a quem publique as nossas f::t!prohi.ba; não vellha aqui este ar:01go, que . las, para que a Naçã.o conheça a maneira
em nada é prcdso; censure-se muito emborc:.; por que os seus representantes desempenharu
mas a Camara já decidio· que as ana!yses, e as funcçõcs do seu cargo, para que veja s~
injurias d~ -emprcg.a:do publico · são prohibi- . tem <:orregpondido á esperanç::t q1J') nr.!!~'1 r:':
• mau ao tempo. de os e!eger. E .par::. que é
das. (Nã·o se ouvia· m:1is.)
0 .SR. MAt:QUl>Z Dli: CAUAYELLAS: - ·Sr. esta~ mqs nós. a. co.nfun:dir isto com a cen,~
Presidente. Parece•mc ·primeiro de tudo ue- sura? Quando eu ce~suro esta, .ou . aquell.a
vemos applicar. a nossa attenção á intelligen- . opinião, j•á faço ~eg()pio meu, mas não é -~
cia deste artigo, ·porque pela discussão per- :mesmo quando apresento o discurso alh~io.
cebo que alguns dos illustres Senadores, e :tal e qual. Sun~.on.hamos que se emitte cm
ao menos pela fórma com que se tenh;a ex- : uma das Camar;ts !Jma doutrina, que conte~
pressado, nii.o entraram bem ~o espirita . tlha abuso de liberdade de imprensa, c quç
delle. (Lcn).· Quer:· i~to dizer que a{}uelle que . a escriptor a.pp·rovar.a, .ampliara. ou qu~
apresentar pela imprensa. u11~a opinião emit- ·mesmo prote;sendo, emittia novos principias
tida por esta Camara ou na outra, :pôde se·r 'l razões; fazia então a. doutrina. sua; tornaresponsa-vel. porque não é sua, -é só de quem ra-se respon!)ave!; .mas niio é disto _q~e. trata
a emittio- na discussão, e· .por C1>nsequenciJ. o artigo.. ,Não :h:t ,1'e9ponsnbll~dade pela opi·
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niiio do Senador, ou Deputado que a emlt· a iinpressão dos nossos dlscu·raos, e eu já
tio: mas ha para aquelle que fez a doutrina disse que esta tribuna deverla ser do tama·
sua, censurando-a, porque entP.o vamos en· nho do lmperlo, para que todos ouvissem ns
tra-ndo na sua classe de abusos, ê responaa- nossas opiniões; por isso é que eu quero, e
vel, nlo pela oplnllo, mas .pela culpa que sustentarei sempre que hajum Dlarlos, que
ae acba na censura. O mesmo será se censu· pelo meno.s supp;am a !alta das tribunas,
rar, atacando aquelle que alh1s emlttlo uma levando as nossas opiniões ao conhecimento
opinião multo boa, que elle inverte: logo ê de todos os brazlleh·os: a Constituição autopreciso entender muito claramente que o ris& esta publicidade, e marca os casos em
abuso é sómente aquelle que s~ achar na que se deve acautelar o perigo, dizendo o
censura, e não no discurso, se o transcreve que sendo preciso, haja sessões secretas.
tal e qual. O artigo livra simplesmente da
0 88. ALMEIDA. E ALUUQUEllQUE: - Sr.
responsabllldade os que publlcmem discQ~" Presidente. Poucas serlo as cousas que não
sos, c nós estamos aqui a confundir a cen· tenham um lado máo, e um lado bom. por
sura com a 'tmmuntdade de cada um dos onde ·Podem ser vistas; por isao este artigo
Deputados. Nós não prohlblmos, antes é tem achado opposltores, e tambem d~enso
mais p.reclso se censure. Que prohfblmos é res. De facto, podem-se achar estes Inconsó a base, com que se fazia Isto agora, ti· venientes' que se têm mostrado; mas Jã se
rando-se Ul~ões ãs vezes bem absurdaS e respondeu aos argumentos, que se tinham
Deus nos livre que não se façam publicas as produzido contra o artigo, mostrando-se que
nossas discussões. Necessitamos mesmo des· a doutrina, com que se quer combater, é op·
tas opiniões publicas, porque ellas nos de- posta á Constituição: demais, de uma contra·
,·em auxiliar para acerto de· nossos votos. dlccAo, quando se quer toda a publicidade
Ora, não pude ouvir sem espanto o illustre nas discussões, pôr-se embaraço a esta mes·
Senador dizer que esta doutrina seria muito ma publicidade. Eu não vejo motivo algum
perigosa, e até multo offensiva das Cama· para se prohibir esta liberdade. E' certo que
ras; e eu julgo muito pelo contrario. Pois p6de haver perigo; mas eu estou persuadido
ainda quando houvesse um membro tão des- que quando um Governo. ê bem constltuido,
acfsado, que sustentasse uma Olllnião con· não· ha medos. E' preciso sustentar a dignitraria ao nosso systema,. ou â democracia, dade das Camaras, mas não desta maneira:
era necessarfo supp~r que a camara. Unha eu digo que ê um Governo justo. e forte, não
um espirlto identico a este systema, para o ha 'l'ecefo que as opiniões emlttfdas pelos
não rebater; logo ver-se-ha que a Camara o representantes da Nação se publiquem, e circhamou t ordem, e que muitos membros re- culem por toda a parte. Olhemos para a InfutAram esta discussão e está entendido; glaterra. esse Paiz classfco da l~be11dade:
logo, fôra necessa.Tlo sup.pOr que a Nação não vemos nas suas Assembléas de condados
tem homens ca.pazes de censurar com sabe· uma multidão ode cidadãos t;atn.ndo com a
doria e com decencla .. Ora. di?. o Hlustre Se· mai01' Uberdade dos negoeios publlcoa, pena.d.or que era deixar vir aQ publfco algumas dindo mudanças, e reformas: aht discute-se
expressões que escaparam, serA Isso para com o maior calor, e energia; e o Governo
temer? Pois, não temos visto as gazetas de· nllo se assusta; acaba-se n discusslo sobre·
batendo mutuamente? NILo sei porque se tem vem tranqufllldade, e os negocios seguem .a
tomado tanto em mão este urtigo? Assim sua marcha legR.l. Agora olhemos a Franca,
cJle deve passar, porque ê tp.recfso, e mesmo vejamos us suas Leis sobre a Imprensa, e
pa-ra nos conter; pois, ter um membro a ln· entre ellas a de 17 de ·Maio de 1829: lê-se
vlolabflldade e não haver com que o con· etn atgÜm dos seus artigos que nen.huma.
tenha nesta inviolabilidade, seria peor que accão poderã ter lugar ')lela conta ftel dai
o poder do GTiio..Sultão; se admittfr · uma sessões publicas, e das dlacussões proferidas
opinião contraria aos prlncfplos adoptados, no selo de qualquer das duas Çama.raa: ahl
os escrlptores farão as censuras. As nossu nlnguem se lembrou que pudesse vir perigo
discussões s5o publicas, niio se deve pt•ohlblr (L Sociedade cm r11zão da l'cprodttc~ft.o dOI
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dlsc\l'rsos emitstldoli nas Cam.aras: o unlco cionaUdade no seu autor . O mesmo nobre
easo que a Lei prohlbe ê o publicar o que se Senador disse, que eu fazia. castellos para 01
disse nas sessões secretas; aqui a unica cousB derrocar; lembrava sessão secreta, o que
que ha a alterar no artigo é· que aquelle que ninguem queria; que elle não se oppunha 4
transmittlr as opiniões dos membros das Ca· censuTa, sõ reprovava que o escriptor com··
ma·ra.s, não alterem a verdade, i)Or isso é mettesse abusos, e depois se pudesse ju.stifi·
que se apresentou uma emenda multo judl· car, com o que se tinha dito nas Ca.maras.
ciosa; mas prohlbil!" que seja publico, seria Nilo fa~:o castellos; não se confunda a disa maior contradlc~:ão; e bem se 1poderla di· posl~:ão deste artigo com a disposi~:ão dos
zer que a Constltui~:ão manda uma cousa, artigos que reprimem os abusos. Este artigo
c nõs queremos fa.zer outra. Disste'iSe que trata. sõmente do acto material de transcresupprimindo-se este artigo, fica isto com li· ver o discurso do oradc., a censura é um
. berdade, assim serâ; mas quando aqui ve- acto do escri·ptor, pelo qual responde pelas
mos que fica em duvida se aquelle quG proposi~:ões abusivas emittidas nas Camaras,
transmittlr uma opinião do Deputado, ou quando se adopta como suas, enun-ciando
Senador, terá permissão para. fazei-o, como sobre ellas a sua opinião. Não confundamos
poderemos nós ·esta'l' · !!eguros de que os Ju· pcis as opiniões do escriptor, pelas quaes é ·
rados não tomem isto em sentido contrario? responsa.vel, com o acto materi-al da publica·
Diz-se que esta Lei trata do que é prohibLdo ção dos discursos proferidos nas Camaras, e
fazer-se, e não do que não é prohibido; mas a. negativa da. . publica~:ão, que eu considero
isto não é assi.m tão restrictamente; em ou· contraria á Constituição, que .quer publidda.·
tros artigos da Lei acham-se declaradas cou- de, como se hão de negar os meios de opubli·
sas que não é prohibido fazer; é o mesmo cidade, se as nossas discussões são publicas?
que fazemos aqui; concede-se que qualquer Fura uma tyrannia franquear a todos a en·
individuo possa transmittlr fóra os discuT· trada para ouvirem as nossas discussões, e
sos dos representantes da Na~:ão, mas com intimar-lhes que não contem lá. fõra, o que
toda a verdade: o membro do Corpo Legis- aqui se passa., sem respon·derem pelos abu·
lativo que não qulzer· que a sua opinião ap· sos commettldos por· nós. Demais, n6s so/ pare~:a em ·publico, cale-se. Nós havemos de mos sujeitos ao tribunal da. opinião publica,
sustentar a todo o custo esta garantia da tribunal multo digno de respeito, e é elle o
Constituição Brazllel;ra, e falLar -com toda unico que deve corrigir-nos. Estamos fóra ·da
a liberdade, pois em um Governo justo e ac~:ão de todos os outros tribunaes; se nos
sa.bio, já disse, não se tem medo que se excusamos tambem deste, quem poderá con·
termos no exerclclo dos nossos deveres?
fali e.
As nossas opiniões são aqui proferidas
O Sn. VEBGtJEIBo: -Sr. Presidente. Conhecendo a opinião .do ·nobre Senador, como em nome, e por Interesse da Nacão: deve a
menos constitucional, não quiz dizer que o ·Na~:Ao con·hecel-as ·paTa que possa approval-as
nobre Senador não era constitucional, nem ou censurai-as, e n6s nos certificarmos se
·podia ser o meu Intuito, quando eu multo exprimimos a sua vontade, e para que a
·pa.rtlcularmente respeito os seus bons senti· Nação possa avaliar o desempenho das nos·
mentos, e constltuclon.alldade; eu sõ ata-co a sas obrigações. Emquanto ao perigo que se
proposição, e nunca a pessoa, nem .eu enten· receia tanto, não :vejo motivo para Isso. Se
do que alguem seja menos constitucional uma opinião aqui 6 proferida em mio een·
,ue eu, porque entendo ·um, ou outro artigo tido, não ê ella logo combatida? E'. Quando
da Constituição de dlfferente modo; todos ella ê emi.ttida por um impresso, ·não ê
n6s amamos a felicidade; e porque multas tambem combatida em um ajunta.menta qual·
vezes erra.mo.s nos meios de chegar a ella, quer, nAo haverê. quem a combata? Ha l'l"
não se põde dize~ que a aborrecemos: assim guramente. Que receio pois podemos ter?·
-quando eu arguo uma oplnU\o, que me rpa· Terão as palavras ou escrirptos que susten·
rece menoa conforme eom a Constituição, de tam? -NAo se p6de a.dmittir tal conclusão, sem
nenhuma sorte proponho arguir inconstltu· supp&r que a Nacão nl\o quer Constltul~l\o,
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• nlo ama a ordem por ella estabelecida; em sentido diverso, de quantas vezes se dia:
maa ·nAo ê assim, A Naclo está cada vez o nobre Senador está enganado, eu só quere
mais casada com a Constltulcio, (Apoiados). dizer isto, ou aqu1llo, e diz então estou en·
Toda a vez que apparecer uma proposição ga.nado, entendia por outro modo. Ora, 11
iestruidora serA combatida, tanto nesta Ca· entre ~Os mesmos, são frequentes os enga·
Diara., como fóra, onde quer que appa.recer; nos, e diversas as lntelllgendas, como ,pomultas vezes será um .bem que a~areça, derA ser exacto na publicação de nossas opl·
longe de ser um mal, para que a verdade niões, e discursos, o escri'ptor que não ali·
tique mais clara pela discussão: assim acho slstio As discussões, ou que ainda assistisse,
caue o artigo deve passar. Ao principio tam- destaca. as fallas da série em que podem
bem me pareceu superfluo, mas como tem ser bem entendida, ou tambem não as tomem
apparecido esta qL.astão, que tem sido com- I em seu genuino sentido? Publiquem-se muito
'batida, deve passar, para não haver duvida embora as nossas opiniões, mas seja. de ·modo
a este respelto.
que se evite todo o mal, que daqui póde resultar, porque os abusos, e os enganos, serão
O Sr. Evangelista •proferia um dis· frequentes, e as injurias resultantes não se
curso que o tachygrapho não . co- pGderão tão facilmente :repaur, como talvez.
lheu.
cuidam alg.uns nobres .Senadores. Eis aqui
1a minha opinião, e o motivo do meu voto.
O .Sa. MARQUEZ DE PARANAGUÁ: - Sr.
O .Sa. BABBoso: - Sr. 'Presidente. Quan- 1
do principiei a fallar, antolharam-se~me os I Presidente. O que deu motivo a esta ques·
perigos todos, e disse que uma emenda .não 1 tão não foi a publicação das opiniões, mas a
remediava estes males; e como não via melo injuria que se póde fazer ao Deputado, ou
de redarguir o que apparecesse escripto, vo- Senador, attribuindo-se-lhes uma opinião que
tava por isso pela suppressão do artigo; elles não ten·ha.m tido. .Sabe-se mufto bem
este ê o meu voto: sejam publicas os discu:r· que se podem publica:r os seus discUII'sos;
sos, jã disse que não duvidava; mas qual porém sejam taes como forem ditos, e a
aer4 o modo de salvar a honra daquelle de emenda do Sr. Marquez de Inhambupe é
quem se .diz ser o. opinião. de quem se 1m· para salvar a reputação do Deputado, ou
prime? Um dlscu.rso que não está. escripto Senador. Quem ê que disse que as nossas.
p6de ser invertido; eu quero que seja pu· opiniões não são publicas? Ninguem; isto ~
bllco, mas que se evite o risco, que jã se tugir da questão. Disse que podemos jus.t!.f.i·
acha multo bem 'POnderado e não vejo o caTmos por meio da im1prensa eo.ntra qual·
modo por que se ha de mostrar que aquella quer opinião falsa, que se nos attribua; e
• não ê a opinião, que o membro emlttfo. O depois, que nos Dfarios da Cam.ara se achará
escriptor p6de dizer: eu estava nas galerias, a verdade do que dissemos. Quanto ao prl·
ouvi; e entretanto a opinião 14 vai correndo, melro melo ê preciso que queiram estar
sem que seja a do Senador ou Deputado, a pela. negação, e que se não tome antes por
quem se attrlbue. Quando ella estA esc.ripta uma desculpa, ou retratação do que se dfs·
nos Dl&rioa da camara, porque então· está ser. Quanto ao l,fegundo, todos sabemoS'
nos termos que se deseja; mas antes, não, quanto. andam atrazados os martas da Ca·
:porque p6de ser falsa, e faltam-lhe os meios mara, que se não lêm, e onde ·muitas vezes:
para provar que ê uma · calu·mnla a6 inven· diz o tachygrapho que não ouvio, por isso
tada pelo follicularlo, e talvez pa.ra descre- appUquem-se meios que evitem os males, que
dito daquelle de quem se diz que se ouvio. podem disso vir, ,porque julgo lnsufflclentes
·Eu nl.o vou para c.> lado dos perigos, vo:t os que se lembraram, ou aUâs, supprfma-se·
· alm para o lado da calumnia, e pergunto como deanecessario o a-rtigo.
-como p6de ser ella reparada em taes cfr·
O Sa. VERGUEIRo: - Sr..Presidente. EU"
cumatanclaa! chamar·se-ha o eacrlptor a lu· tenho ouvido dizer que se fugfo da questiio;
radoa! O Senado ~ teatemunha de qua.ntas por mim digo que não tugi della. Trata-se'elea aqui a oplnllo de um Senador se toma. de pubUc&r-!e o que nqui se disser, ~ eu
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4isse que isto é sómente um acto material, . que se tratava não do cidadão, mas sim à&
,ue não pôde ser prohibido; do contrario responsabUldade : estou (como tenho dito)
l!lerá melhor dizermos que as nossas dis- que ella tambem é uma Lei de garantias. Na
cussões não sejam publicas, ou que os no- Lei Constitucional trata-se do direito e dos
~res .Senadores que têm ponderado os incon- seus abusos, e parece-me portanto que na
venientes, que resul-tam de se publicarem Lei Regulamentar, que se propõe a desenvoltpiniões não emlttf.das · aqui, porque fazem ver o artigo da Constituição, as desenvolumal â reputação do Deputado ou Senador. ções do Direito não é estranha, sou de opijizem que não acham meio ode se fazerem nião que se deve declarar, é uma garantia;
Justificar. E' certo ·que ha uma. grande dif- deve ser expressa. O meu voto é que se diga
ficuldade em .vertricar os abusos d:a pala- que é licito tra.nsc-revez, reproduzir as opiTora; mas se nós achamos difflculdade com niões dos Deputados, ou Senadores, dizenisto, ta.mbem h.a difflculda.de em verificar do-se que são deste ou ·daquelle; é esta a
,ualquer expressão emlttida, por palà.vra da questão do artigo e vejo que não ha inconelasse das que são prohibidas nesta 'Lei; e veniente. E' certo que em alguns Paizes, concomo ha esta difficuldade, risquem-se todos stttuciona~s, onde eram fechadas as casas
os abusos verbaes! Aquelle que fôr accusa- dos Pares, como .na Inglaterra, na França,
-.o de ter convidado á. rebellião em um ajun- onde era licito publicar os discursos, mas
tamento de mais de 10 pessoas não pôde ser já isso se facultou. Nós estamos nesse caso.
accusado, porque não se .p6de verificar o que Temo:; galerias. todas as nossas funcções são
·elle disse. Estâ no mesmo caso o Senador, ou publicas; e depois disso entre nós acho que
Deputado. Ha esta difficulda.de, não h.a du- ha uma razão particular para que se fs.culte
"Ytda, porém, assim como temos de notificar mais este direito de tTanscrever os discursos
o que abusou por ,palavra, tambem ha meio das Camaras, porque naquelles 1Paizes, como
de justificar quando se impute uma cousa na Lnglaterra, uma Lei leva um preambulo
11ue o 1Senador ou Deputado não disse. Neste muito grande onde se e:\.-plicam as razões da
caso é menos difficil, pois se prefere sem Lei, e entre nõs não acontecen.do isto, p6de
tumulto, á vista de muita gente illustrada: ser que quando uma Lei entre em execução,
assim como lã se applicam penas, não ob- não tenhamos ainda sahido os Dia.rios das
stantc a difficuldade, aqui deve ser o mes- Camaras; põde acontecer, que quando chemo: quando a reputação do .senador, ou gue a execução a um Presidente da P·rovinDeputado, fôr atacado, elle se defe.nderâ, elle cia, ou outro empregado, ainda se não tepublica - é falso que se enunciou em meu nha o senso das Camaras, rpelo qual se renome - e póde até publicar qual foi a sua guie nas questões infinitas, que podem suaopinião. Se quizer chame os Jurados, e como cito;r-se na applicação da Lei. Portanto, depoderá provar? Com aquellas pessoas que es· vem-se transcrever os discurs~s; aQtes, pena.
tavam presentes, assim como se prova um tenho eu, que aquella galeria não esteja
delicto commettido á. vista de muita gente. cheia. de homens que apromptem promptaDlzem que se publica quando sahi·rem os mente os discursos. Naquellas Nações, onde
nossos ,OiaiJ'los; ,nós temos os ,Oiarios de 1827 era vedado apresentar a opinião, como na
·que ainda .não sahiram A. luz, e não servindo LnglateJ'ora, começou o trabalho em tempos
de nada, torna-se mais difficil o verificar, escusas: .porém, n6s ainda que estamos ab·
J)orque são de tempo ·mais longe: portlldlto solutamente em boas circumstancias, tambem ·
tem dous meios, ou a im.prensa, ou os Ju- não estamos em más, como as que elles prin·
ra.dos.
clrpfa.ram. Não vejo que haja necessida.de de
.o sn. CARNEIRO DE CAMPos: - Sr. Presi- fazer parar a liberdade de imprensa, sobre
dente. Estou prevenido, porém a . questão oê as opiniões das Camaras; e demais a Lei de
'onderosa, e eu quero eXJprimlr a minha 1823 diz: aqueJl.e que fiJr maUdoso, s~~
opinião. Eu julgo que· não se p6de atacar o rcsponsavel; alêm disso ·tambem ha direito
artigo, ·por isso que elle diz que são J"espon· de fazer vingar a Injuria pelas justiças or·
-savels (leu). o que disse o nobre Senador dlnarlas. No Supremo Tribunal de .Justiça.
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·de ~rança, e nos mals trlbunaes, tambem é liDas. Eis aqui um Deputado dizendo cousu·
licito transcrever os discursos, e uma vez lJUO eontra si mesmo! O que é lnacreditavel. m~
6 licito nlo acho improprio que tratemos da se houveue quem copiasse, tinha leito al~
1arantla; -~ortanto, 6 licito, uma vez que o guma injuria? NAo; portanto, não ha remo-·
façam com boa · fê, e alncerldade. Quanto ao dto senão sotf.rermos alguma cousa, tambem
mais, que disse o nobre Senador aqui, não n6s temos multas garantias, contentemo-nos
6 essa a questão, nio se trata de um homem com isto. Sou, pois, de opinião que passe O·
que adopta uma oplnllo de um legislador, e artigo com a emenda do Sr. :Marquez de b·
a queira espalhar como sua: o nobre Sena· hambupe.
dor estA enganado. Não 6 disto que se trata,
O Sr. Evangelista pronunciou um.
trata-se de fixar esta garantia, de copiar os
dlscuTso que o tachygrapho não Oll·
discursos dos legisladores, ,publicai-os como
vlo.
taes, e a elles pertencentes.
Portanto, eu levantei-me ~para mostrar, e
O SB. MAnQt;EZ DE CARAYELLAs: - Sr..
P.resldente.
Vejo que o nobre Senador esta.
julgo que tenho mostrado, que ha mais uma
razão, para facUltarmos estes meios de pu· inteiramente fóra da questão. Nós já temos.
blica.ção que 6 a de que os nossos Dtarlos determinado que haviam cousas de que se.
estão multo atrazados, e ainda nos falta a abusaria imprimindo-se, e que aquelle que
arte de stenographia, que ê a perfeição da commettesse abuso devia ser castiga.do. Aintachygraphla, etc. Se se me attribuir uma da .que ha.ja um escripto feito por fuão, e
opinião ponderosa que possa decidir do meu que este escrlpto contenha abuso, eu não·
credito, então ha (como dll o nobre Senador) posso imprimir, porque não quero fica·r resmelo de verificar. Eu · qul~~ra declarar· a ponsavel. A respeito das falias não ha a
emenda. Comtanto que pa.sse com boa !ré, mesma ·Tazão, porque as nossas opiniões são·
publicas, somos fnviolaveis; nós mesmos as
exactidão e fidelidade.
mandamos publicar, e pa·ra. isso é que está
Leu-t~e a emenda do Sr.. CSil'nelro
am . um tachygrapho escrevendo, até correrem por todo o Imperio, se o artigo diz de Campos. Foi apoiada.
os que Imprimirem as opiniões - não s&·
O Sa. ALJIEmA E .AI.BuQUEBQUE: - .Sr. deve entender que é o discurso que o DepuP.resldente. Esta emenda ê alguma cousa. se- tado, ·ou Senador emlttira. Se o Senador, ou.
melhante A outra, mas eu não a julgo me- Deputado se faz periodlqueiro e fa.z o dislhor. Isto de 111rovar a boa fê ê difflcultoso: curso f6ra, ê responsavel por elle, porque a
eu me persuado que a primel·ra emenda ê a lnvlolabllidade existe no selo de sua camara..
que deve ser &d.opta.da. E&ta questlo eatâ Isto alo cousas multo claras na Lei.
O Sa. EvANGELISTA: - Sr. Presidente.
multo debatld~, todavia eu convindo com o
nobre Senador ·na dlfflculdade que se h& de Parece-me que a. questão de que actualmente·
Terlfle&r, que aqulllo que s.e apresenta em &e trata está multo clara. O Senador não ê·
publico ê, ou nlo refutado, digo que ê cousa il"''esponsavel pelo que diz, senão aqui. Mas
que se nlo p6de remediar. Apresentaram-se se o outro chama.r esta opinião a si, é resdoue argumentos: um ê que o Deputado ou ponsavel, nio por ter emittld·o a opinião do·
· Senador, euja falia f6r transmlttlda, e este Deputado, ou do Senador, mas ·por dizer que·
a usentar que nlo ê exacto, pela Imprensa 6 sua. Eu farei uma reflexio cont.ra: a. ulmeamo diga que nlo ~ aalm; o outro ê, que tlma emenda aqui offereclda - que se possa
ebame a Jurado. Eu lembro que quando nos reproduzir por qua.lqu.er f6rma. - ~ta ex-.
Dlarfos du nouas camaras sabem cousas presslo ·talvez faca maior duvida, e· entll.o
.que ·nuaca 11 disseram, quanto mala em pe- comprehende o que se receia, que é servir·
rlodlcOII Lembra-me que no Dlarlo da· Car de defesa a um escrfptor, ter essa. oplnUlo11l&ra dOI Deputados do anno paaado dlsll·j•ldo produlfda. 11or um Deputado, ou Sena·
que o ·Deputado cu.nha · ·M&ttos, tata ser dor. ·P6de·ae dar uma. latitude maloT, e lstoJ)eputado, ee tinha feito Governador da.a Ar• 6 multo mAo. Eu ·\·otarel contra. a emenda~
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Jelo perigo que corre, e estou antes ,pelo maneira absoluta, com que aqui t::J~â. ex·
artigo, que me parece mais cla:ro,
presso, pois considera ao artigo, anti-consti·
tucional. A Constituição tem dado foros parJulgando-se a. mataria sufflclente· ticulares, o Senador e o Deputado tem este
mente discutida, o •Sr. Presidente fOro particular, assim como os Mlnistroa e
propOz á. votação pela maneira se· Conselheiros de Estado; ora. este fõro não
é sOmente no exercicio das suas funcções,
guinte:
v A suppressão do a.rtl:go 6°, Não tem ta:mbem lugar nos seus crimes indivl·
duaes. ISupponhamos que era um Senador ou
passou.
Deputado
incurso em abuso da. liberdade de
0
2. O artigo, salvas as emendas.
imprensa. Havia. de ir aos Jurados? Não, o
Foi approvado,
mesmo
e com o Ministro e Conselheiro de
0
3. A 1' 'Parte da emenda do Sr.
Se
uma Lei não .põde alterar a. Con·
Estado.
Carneiro de Campos. Não ;passou.
4, 0 A emenda do Sr. Jdarquez de stltuição, esta é inconstitucional. O artigo
Inhambupe, assim concebida: - Ad· deve ser emendado, Eu estou que foi inad·
dicione-se no fim - comtanto que vertencia. da Camara. dos Deputados, porque
não sejam alteradas essencialmente não havia de fazer uma cousa a.nti-constitu·
na sua substancia ou fórma. Foi. cional; portanto, este artigo deve ser emen·
approvado.
O mesmo Sr. ·Marquez de Caravel·
5, A 2• parte da emenda do Sr.
las offereceu a seguinte
Carneiro de Campos. Foi rejeitada.
Passou~se a. discutir o titulo 3° EKENDA
do Jury, a sua eleição, e formação.
Teve lugaor o artigo lo:
"Ao artigo le titulo 3. 0 Accrescente-se 0

Salva a Tedacção - excepto quando os incur"Artigo 1. o Todos os abusos declarados
sos nelle tiverem um fôro privativo dado
crimes nesta Lei serão julqados pelo Tri· pela Constituição. - Marquez de Carave'lbunal dos Jurados."
.zas."

0 SB. MABQUEZ DE CABAVELLAS: - s·r.
Foi apoiada.
Presidente. Este titulo.. trata do processo,
certamente a Lei faria muito pouco, e o
O SB. VERGUEmo: - Sr. Presidente. Con11eu resultado seria mão, se acaso não esta· l!Ordo com a emenda. Foi mesmo descuido
belecesse o Juizo, o processo dos Jurados. :E' ll.ão se fazer essa excepção. Agora par:t resnecessario que eu refi.ra a bondade deste tabelecer a doutrina deste artigo (leu) é neJuizo; salta aos olhos que sendo a lmparcia· "essario que nos lembremos de uma conslde·
Udade o fim dos, Juizes, todas as vezes que ração que se fez a. respeito de injmias ver·
elles forem mais imparciaes, melhor será. o ilaes, que se deviam pOr nesta. Lei; e que
Juizo que se possa formar sobre a crimina· ·Jevem pertencer aos Jurados; mas respon·
Udade do accusado, !principalmente sendo o Jeu-se então, que ainda não estavam deterJuiz independente, e temporarlo; porque o minadas; oportanto para fixar esta rlrmtrina,
Juiz perpetuo nunca 6 independente do po· ê necessario tomar isto em consideração. A·
der. Vamos ao artigo (leu). Duas cousas ho. minha opinião ê que ellas devem ser julga·
que 11erllo o objecto 'das nossas obsenacões: das por Jurados, mas nlio pelos mesmos Jua ·primeira ê, se n6s poderemos por uma Lel rado!! da .Uberdade da imprensa, porque seria
estabelecer jâ os Jurados, visto que· a Con· Aecessatio chamar esses dellctos todos âs
stltulcllo reservou para os Codigos; e p6de Capltaes, onde existem esses tri.bunaes, e .a
l11to 11e"lr .para elle? Eu nlio insistirei mui· Lei existente dâ a6mente âs cl\beças de Coto, porque quando na Camara se desenvol· marcas para julgar da liberdade de imprensa:
ver e11ta idêa, poderemos mats seguramente e se 16 nas cabecas de Comarcas se podem
dar o nosso voto. A segunda, sobre que eu conhecer das InJurias rerbaes, Isto seria um
tenho toda a certeza, ê para votar contra a grande lncomanodo 411 partes, assim comct
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_era uma. accumulqlo de trabalho para os num labyrlntho. Portanto, eu requeiro que
mesmos Jurados; por tsso não acho lncouve· vá á Commlsslo organlsadora, e debaixo
alente que ·se estabelecam os Jurados de deste principio estabelecer duas sortes de Ju·
.Pa:rochlas, para s6 julgar sobre esta espe- , rados: um Jurado nas cabecas de Comall'·cie de Injurias por escrlptos, talvez não seja i cas e outro nas Parochlas, ··para julgar dea·
conveniente dar Jurlsdlccão a esses pequenos j tes crimes correccionaes; porque· no estado
Jurados. Mas q'uanto ás Injurias verbae8, de I do Brazll, ser um homem chamado A cabeca
facto, é necessarlo, -porque não é possivel I da· Comarca, que talvez dista cem leguu,
chamar todos os processos A cabeca de Co- 1 para ser julgado por um pequeno crime, ser&
marca. Agora como se -hão de Julgar essatJ 1 já. uma pena, que excede a qualidade do deli·
Injurias? Pela legislacão actual são julgados cto. Portanto, proponho que vã á Commlspelas Camaras as Injurias verbaes; porém a são.
nova Lei, que se rez sobre as Camaras, não
O .Sn. CARXEIBO DE C.\MPos: -Eu tamtem esta jurisdlccão, s6 diz que não exerci· bem acho, :Sr. Presidente, que deve Ir á Com·
tam jurisdiccão alguma judicial: logo p6de·se missão para organizar isto melhor, porém
dizer, que não ·ha Lei sobre isso, quero dizer, depois de se discutir o artigo. o nobre Se·
ha uma autoridade que -a Lei dê para conhe- nador apresentou na Camara a sua opinião
cer das injurias, mesmo aggravos pelo melo 1 a. respeito dos Jurados, e diz · que era prade llbello; é portanto necessarlo dar esta I ciso haver estes pequenos Jurados nas Paro•
jurlsdicção a alguma. autoridade. Parece que chias. Eu assento, combiaando com os prln·
iremos até coherentes com o que aqui se es-/ ciplos constituclonaes, que ha de haver Ju·
1
ta.beleceu, que as Cama.ras devem s6 exercer r-a.dos, mas nos casos que forem determina·
as funcções ad·minlstrativas, e que devem ser dos pelos Codigos. Emquanto não ha Codtg.,.,
separadas della.s as funcções )udiciaes, por já por esta. Lei se determina certos casos.
Isso eu queria que se estabelecesse uma es- em que elles devam ter lugar; quanto aoJ
pecie de Jurados para estas inju-rias ver-baes. mais, basta que sejam julgados pelo Jury da
Ora logo que tratamos disto, seria. conve- Primeira. f.nstancia, ou em 'cada Parochia,
nlente lançar a vista a todo este titulo, que pelos seus Juizes de Paz. No caso que as par·
tanto, havemos fazer Jurados aquelles que tes não estejam por esta decisão, recorram A
tiverem as qualidades de eleitores; mas Capital da. Comarca. Deste modo parece que
quantas pessoas entrarão nesta. lista., que não se consegue o fi-m de evitar o grande incom·
sejam capazes de exercitar estas funcções! modo das distancias, que ha a percorrer ;para
Seria. um grande Inconveniente, porque talvez ter esse recurso. Ora, esta-. Jmin~a. opinião
destes Juizes dependeria a sorte do Juizo; não é tão destltuida de fundamento, que nlo
ora isto não approvo, pois necessariamente seja apoiada por um grande jurisconsulto:
hlo de estar multas pessoas que não sejam Bentham, escrevendo a respeito dos Jurados,
capazes, e que finalmente não ·mereçam a bastaria, oppOz-se aos Jurados. De "Primeira
confiança publlclf !para. serem dulgadores. Instancla", e diz que na "Primeira. Instancia"
Portanto, a Lei é viciosa neste sentido, e seria melhor :recorrer aos Juizes. Portanto,
mal organizada. Em um processo, a Lei que pa.rece-me que assim vamos conforme com as
actualmente rege, nada manda escolher ses- nossas :Leis, e com o que JA estA legislado.
O Sa. ·MARQUEZ DE CABAVELLAs: -Sr~
senta pessoas, e dahi desse numero é que se
hade, A sorte, aquelles que hão de exercitar Presidente. Eu sustento o requerimento do
as funcções de julgadores. A' vista do vlclo Ulustre Senador para que vã isto- A Commls·
com que estA organizado este, estabelecer as são. A reapelto das duas especles de Jura·
.duas espectes de trlbunaes: 1• para conhecer dos, digo que é multo bom que os haja, mas
os dellctos de llbt!rdade da Imprensa., e 2o ê necessarlo que aquelle que fôr Jurado, seja.
para conhecer dos dellctos das palavras: pa- capaz de julgar; e 1para ser capaz de julga.r,
recla-me que isto deve· merecer a considera- e necesaarlo ter bom senso; _além disso, lm·
ção d.o Senado, multo mala porque, se en· porta que seja um homem de bem, porque a
tr&rmoa na discussão deate titulo, entramos boa ordem quer que se observem aa Leis~;
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faltando Isto está tudo perdido. Portanto a 1 ção, que na verdade ha de ter a sua dlffi·
minha opinião 6 que isto vá á. Commlssão, e 1 culdade. Mas para que o negocio TA A Com·
a Commissão redija com uma base diversa, JJlissão, é necessario .regrar algumas bases:
declarando os que podem ser Jurados, porque;1 uma é a tormacão destes pequenos Jurados;
.ainda que a Lei diz - todo o cidadão tem /• outra é que se deve .reformar a base da
·direito, ou póde ser chamado para todos os :escolha dos Jurados, que está. no P.rojecto,
cargos, comtanto que tenha talento, e vlrtu·/ estas duas bases devem ser consideradas.
des para Isso; - ent.retanto esse direito não Portanto, deve Ir á Commlssão para organi·
' absoluto, é necessarlo haver dlfferenças, zar sobre estas duas bases; eu tambem queporque por ser cidadão não se segue que ria que se estendesse aos impressos sobre ln·
rpossa ser Jurado, ou por ser eleitor não se jurlas que contêm imputação. Sobre isto é
segue que possa ser Jurado: é mais tacll co· que eu quero que o Senado applique a sua.
nhecer o homem que possa ser Deputado ou consideracão, para que estes julguem desses
Senador, que ter intelllgencia precisa pa.ra pequenos crimes.
ser julgador. Apolo o requerimento para que
O Sn. AL!.!EIDA E ALBUQUERQUE: - Sr.
vá â Commissão.
P.residente. Eu estou que deve Ir á Commis·
0 SR. VERGUEmO: -!Sr. ·Presidente. 0 são, porque Isto está uma contusão, que eu
nobre Senador que quer que isto seja pelo não entendo. ·Portanto, que vá á Commissão,
Juiz de Paz, parece-me que se contundia; an· e que se tome em consideração o que disse
tes convinha um Tribunal de Jurados, presi· o illustre Senador, não só a respeito das in·
dido pelo Juiz de Paz, e quando houvesse Ju- ujrias verbaes, e creação desses pequenos ju·
rados, já se entendia que era presidido JPelo rados, como a respeito dos impressos que
Juiz de Paz, que é a unica autoridade terri· contiverem essas i'njurias, que ·contiverem
torial. Mas o Juiz de Paz com recurso para Imputações. Eu serei de opinião que a Comcabeça de Comarca não 6 da Constituição, missão dê o seu paTecer, tanto em uma, como
porque a .Constituição diz que as cousas serão em outra cousa.
·julgadas, em 2• e ultima "Instancias". Neste
O Sr. Marquez de lnhambupe fez
caso os Jurados de ca·beça ·de Comarca seria
um breve discurso, o qual não se
uma segunda Instancia, e a Constituição
conseguia colher bem.
exige para as Relações; portanto, não tem
Dando a hOra ficou adiada esta
lugar esse recu.rso; por isso é que oftereci
a minha opinião, que seja julgado pelos Ju·
discussão.
O Sr. Presidente designou para
rados; porque como os objectos que têm que
Ordem do Dia:
julgar este Tribunal são de pouca consldera!;ão, parece-me que os visinhos daquelle mes1.° Contlnu~ão do Projec~o de
Lei adiado.
mo ·lugar são os mais .prqprios para conhecer
2. 0 O Projecto de Lei declarando
se ha injuria, ou não; portanto os Jurados
os alvarás de 17 de Junho de 1809, e
neste caso parecem que devem ser tirados
de 28 de Outubro de 1811, relativos
daquella mesma gente, porque pode haver
aos legados de usofructo.
lugares onde uma palavra para aquelles que
são estranhos seja de grande monta, e para
3.0 A Resolução autori~.ando o Hoselles não. Ora, é mesmo conveniente prlJ;J.cf·
.pltal da Caridade na cidade de Por·
piar-se por estes pequenos julgados, habl_ll·
to-Al-egre jPa.ra adqulrllr e possul:r.
tando assim o ,povo a Instituir-se por estel
·bens de raiz atê o valor de oitenta
Jurados, para Juizos maiores. Além disso,
contos de rêls.
pela Lei que nos .regia, se determinava que
4.• ProJecto de Lei pelo qual · os
arrematantes de quaesquer rendas
fossem julgados pelas Camaras; e ela agora
fazendo que seja julgado por um pequeno
pablfcas ficam isentos de propinas, e
Jury, vamos com o mesmo espirita, e mais
oatraa deapezaa, ete.
conforme 11. Legislação que existia, e serve
Levantou-se a aeado depois das
de Ir acostumando os povos a esta Institui·
duas horas da tarde.
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1.• Que se devia alterar a baae do Pro·
jecto.
2.• Que se devia admlttlr os Ju.rados, de
rllESWENCI.A DO SR. BISPO CAPELLÁO·liÓB
Parochla, J)ara os pequenos crimes.
:Parece-me que convêm que se fixe estu
A'a 10 horas, acha·ndo-se presentes
bases, para que a Commlsslo sobre . ellu
U Srs. Senadores, decla.rou o Sr.
possa trabalhar com certeza, quando nAo p6·
Presidente aberta a sesslo; e, lida
do o Senado de outro accOrdo rejeltal·as e
a Acta da anteriO>T, foi approvada.
perder-se o trabalho.
O Sr. Enngellsta mandou logo á
O Sa. OLIVEIBA: - Sr. Presidente. E' a
Mesa a seguinte
ldlia do nobre Senador dar por ·bases, para a
Commlssão trabalhar, a formação de um ou·
DECL.lBAÇÁO DE VOl'O
tro Jury em cada uma das Parochlas; pareee-me que isto não esta. coheren~ com a
"Declaro que votei contra o artigo 6° Constituição, a qual diz que 0 Poder Judl·
:lo titulo 2• das responsabilidades na Lei do eial sera. composto de Juizes lettrados, e
abuso da. Imprensa; ainda mesmo apezar das .Juizes de facto; os Juizes lettrados appllcam
suas emendas. - Rio, 26 de Maio de 1829. - a Lei, e os Jurados de ordem do facto. Ora,
EfXJngeZiBta. ·~
formandCHie este Jury, o Juiz de Direito ha
Não havendo eX~Pediente, entrou a de ser o Juiz de Paz, e havera. Freguezlas
primeira parte da Ordem . do Dia, onde elles saibam apenas asslgnar o seu nocontinuando a discussão do requen-~1 me: por consequencia qualquer questão de
mento do Sr. Vergueiro, que ficara Lei, que se suscitar em Jury, não te~ quem
adiada na sessão anterior, na qual . decida, porque eu não considero o . Juiz de
propunha que o titulo 3° do Proje-1 Paz pelo acto de sua eleição, um homem sá.·
cto de Lei que regula a liberdade de bio. Assim não se deve admittir semelhante
exprimir OS pensamentos por eseri· JttrY, a menos que se ·não queira dar a cada
pto, ou por palavras, fosse remettldo Freguezia um Juiz de Direito.
â Commfssão de Legislação.
..
0 SR. MARQUEZ DE CAR.A.VELLAS: -Sr.
Presidente. O 11lustre Senador estA enganado,
O Sa. PusmBNTE: -·Eis a emenda do uão diz a Constituição que sejam Julzea· letSr. Verguelro, para se mandar á .Commlssão trados, sim, Juizes de Direito: chama-se de
esta materla. Ficou adiada tPela hora. E' pois Di.reito, porque ap,l)lica; o Jurado determina
disto que se ha de tratar.
o facto, mostra que. é, ou não, crime, e o
Juiz de Direito applica ao facto. Ora quer o
Pedlo a palavra e disse
lllustre Senador que sejam todos lettrados;
tsso é o que não está na Constltuicio; p6de
O SR. VEBOUBIBo: -Sr. Presidente. Le- haver Juizes de Direito, sem ser lettrado;
vanto-me s6mente para fixar as ldêas, por- •te •lettrado, no sentido que toma o mostre
que bem se vê quanto ê vicioso. Primeira- Senador, quer dizer, formado . em aLguma
mente porque a base da escolha dos Jura- Universidade, mas elle p6de saber de direito,
dos me parecia ma., Tlsto que nem todos po- t1em esse nome de lettrado. O que se quer
dem ser eleitores. Poderei tambem (questlo- aqul ê que o Juiz saiba a Lei. Ora, vàmos
nando se este julgamento deveria ser por ver sobre que hão de recahi·r esses pequenos
Jurados), que àasim convinha, porque sendo Jurados. n se disse que é sobre eues pequeIII Comarcas m:ul grandes, seria grande l·n· aos crimes; portanto isto ê uma cousa multo
eommodo concorrer· âs suas ca.be~as para tão simples e para isso pa.rece~me que ha de sa·
pequenos e tão frequentes julgamentos. Que- ber a Lei. Ainda ha outra ·razão: nesses
rla eu· que este negocio fosse â CommtssAo, e casos particulares, são mais ,proprlos 411 Tequeria que fossem· estaa duu bases:
1es dos homens que não são· doutores do que-
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os formados: os doutores em seu gabinete, dem ser os Juizes de Paz, pois que este prinestilo combinando prlnclplos geraes, As obje· cipio é opposto A Constituição.
cções que ha de ter a Lei, etc. mas os ou·
0 Sn. VEBGUEIRO: - ISr. Presidente, 0
troa sabem praticamente pelo .costume se ha Poder Judiclarlo ~ delegado aos. crutzea, e
oti não Injuria, ou se ê um habito que ha Jurados; uma vez que ·é necessado Juiz de
entre o povo de dizer aqueUas palav·ras: por Direito. Eu creio que a Constituição não qulz
exemplo, se vê nos Algarves que dizem mui· extinguir os juizes ordinarios, •porque não
tas graçolas e As vezes ln~uriosas, aos ho· podemos pOr Juizes lettrados por toda a
mens nos escalares de viagem, e atê se con· parte. Ora, a Conlttituição não diz que é só·
tava em Lisboa que as diziam ao mesmo mente Juiz de Direito, o Juiz lettrado: hão
Rei. Ora, nos Algarves dizendo uma Injuria de haver Juizes que não sejam lettrados, nea um homem que não sabe desse costume, cessarlamente, e onde havemos ir .buscar tan·
poderá dizer-se que Injuriou? Não: quem tos Juizes de Direito para tantas .povoações?
sabe· o costume daquella gente não faz caso, Portanto, hão de continuar a existir os Juiporque aqulllo que elles dizem nilo ê para zes ordlnarios. porque a res,peito de Juizes
desattender, mas é um habito de chasquear de Direito a Constituição só diz que sejam
com os passageiros. Portanto, a objecção, ti· lettrados os que devem compôr o Supremo
rada da Constituição, ·não se ,põde admlttlr. Tribunal de Justiça.
A Constituição diz, estes Juizes de Direi-to,
Portanto, parece-me que isto não se lhe
que appltcam as Leis ao facto, ·hão de ser
perpetuas e os outros, como são de nomeação oppõe. Demais, nem a Constituição diz que
popular, hão de ser temporarios; eis aqui o um Juiz de Direito ou Juiz perpetuo não
que diz a Constituição, e ella acautelaria se possa ser Jurado. Dahl resultaria grande
damno á administração da Justiça, se se enhouvesse perigo nisso.
tendesse do modo que quer o illustre SenaQuanto ao que disse outro lllustre Sena·
dor, que fosse á Commissão, acho que deve dor, que não possa ser Juiz sem ser Juiz de
Direito, porque não se .poderiam .pôr em toir, porque nem todos podem ser Jurados, ou
das as ,partes, ou onde as partes ir buscai-os
a maneira de escolher é boa; vá., sim, á. Commissão para que redija isto, e dê o seu pa· em distancias muito grandes. Demais, isto é
verd·adeirament'e um tribunal poliaiaJ.. que
recer; nós discutiremos depois muito me·
lh~r. quando agora .podemos ser embaraçados deve existir nos lugares, onde se devem julgar essas injurias porque não são classificacom trinta mil emendas. Os illustres Senadas
em crime. Os Francezes dão-lhe o nome
dores têm duvida sobre esta materia, quando
de crim·e: porêm a jurlsprudencia não offe·
ella vier da Commissão, a Camara decidirá.
rece
uma nomenclatura para classificar tae!t
se deve haver esse pequeno Jury, e o mais
crimes: são faltas ou dellctos, como querem
que se apontou aqui.
os Francezes; mas não são crimes que devam
0 Sa. OLIVEIRA: - Sr. Presidente. 0 ll·
ser julgados criminalmente. Porfla.nto, parelustl'e Senador pugnou primei.ramente para
ce-me que a minha proposição ê admissivel,
que vá Isto A Commissão, e eu tambem asnlo é contraria á Constituição: disto estou
e
sento que deYe ir. Em segundo lugar houve
muito convencido.
o argumento dos Algarves; como este crê
que não provou ·Dada, porque Isto serve ao
0 SR. ALMEIDA E ALDUQ~'JRQUE: - Sr.
Jury de fallar, para conhecer o que :é· lln· Presidente. Não acho impossivcl algum em
guagem de Algarves, se ha injuria, tudo isto admlttlr estas duas bases; mas acho mais
pertence ao facto, e não a direito; e por con· dlfficultosa a classificação destes delictos;
t~equencia como p6de um Juiz de tPaz appJl. trata-se nesta Lei dos delictos commettidos
car a Lei, se elle a nAo souber?? Em ter- em consequencia da communicação dos pen·
ceiro lugar o Juiz de Paz tanto não é Juiz samentos: ora, n6s não podemos classificar
de Direito que a Conl!titulçllo diz: que dons qual ê o pequeno, e qual é o grande dellcto;
Juizes de Direito hAo de ~er tirados os ma- aos Jurados é que pertence determinai-o A
gistrados ~para as Relações, por isso nAo po- vista das circumstanclas. Quanto a Ir A Com19
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missão, não sel o que ella IPOSSa fazer: basta· Portanto, não se devem dM lnter.pretações
attender a que ê cousa, que não se póde jâ tão restrictas A Constituição.
determinar, o que o ·nobre Senador disse a
O SB. MARQUEZ DE CABA\'ELLAS: - Sr.
respeito dos Algarves, poderâ ser pequena.. a Presidente. O primeiro artigo não ê objecto
Injuria para uma pessoa que estA acostumada 1 que vã á. Commlssão; mas o que eu quero
com os Algarves, mas para outras, não. Por· que vá é todo o processo do Jury de accusa·
tanto, a Commlssão nada p6de fazer a tal cão. Este ~Primeiro arUgo p6de ser já decidi·
respeito, basta que não h'a ;probabilldade al· do, porque vejo que não ha nlnguem que não
guma, para que possa entrar nesta materla: vote a favor da emenda. Está clar9 que totodavia o negocio é arduo, eu confesso.
dos os casos em que houver abusos de im·
O 1Sn. OLIVEIRA: - Sr. Presidente. Disse prensa, hão de ser decididos s6 pelos Jura·
um nobre Senador que a Constituição não dos. Quanto all mais, não p6de ser o que
prohlbio que os Juizes de :Direito fossem, ou diz aqui. (Leu). Que todo outro qua:lquer
deixassem de ser lettrados. Ora, vamos com· tribunal privilegiado não .poderá decidir, e
blnar o artigo 151 com o artigo 193 (leu), se decidir, será nullo. Ora, vê·se que isto ê
que é sõ onde se exige esta qualidade; mas contra a Constituição, porque deve haver ex·
leiamos ainda o que se segue: logo hão de cepção de um Ministro do Estado, e de todas
ser tirados das Relações. Vamos ver o que as pessoas que têm seu Ju.ry especial, deter·
diz a res,peito das Relações. Não diz pois ·que minado pela Constituição; assim como o
serão Juizes lettrados; mas como para en· Conselho Supremo de Justiça, que ê um Juiz
trarem no Tribunal Supremo é preciso que privativo IPa'ra certas pes~oas; jpor.tSJnto,
sejam lettrados, segue-se que tambem para nesse caso, parece-me que deve haver exce·
as Relações, devem ser lettrados: e como é pção daquelles que estiverem incursos nestemister se considerem Juizes de :Direito, logo abuso, pois elles têm uni tribunal, que foi
os Juizes de Direito devem ser Iettrados.
privativo determinado pela ConstituiÇão.
O Sn. VERGUEmo: - Sr. ·Presidente. ·Eu
não .disse que os Juizes de · :plreito não de·
O Sr. Vergueiro: - Não se con·
viam ser lettrados; disse que a Constituição
segulo colher o discurso que profe·
rio,
sõ fallava de lettrados para o Tribunal !Su·
premo, e por Isso a minha proposição não se
Julgando-se •bem · discutida a. .ma·
etria, foi .posta á votação.
opponhe á Constituição, porque ella nAo diz
1.0 Se o titulo 3o devia ir á Com·
que para o mais o Juiz de Direito: agora
missão de Legislação. Sim.
pela comblnacilo, mostra o lllustre Senador J
que devem ser lettrados os '.lulzes de Di·
2. 0 Se se deve alterar a ·base da
relto, Isto é, que sejam conhecedores de dl·
escolha dos Jurados que está no
Projecto.. Sim.
reito, porque a Constituição nlo diz que de·
Tam ser lettrados, e sendo assim, segue-se
3. 0 Se se devem crear pequenos Ju·
rados de Parochlas ·para os pequenos
que não podendo taes .Juizes ·entrar nas Be·
crimes. tSim.
laeões, tambem não podem entrar no Su·
premo Tribunal, pois que para que se exige a
4. 0 Se os titules 4° e 5° deverão
qualidade · de lettrado, e esta deve vir de
ser igualmente remettldos 4 Com·
missão. Sim.
mais longe; mas essa questilo 6 alheia, e
Passou-se a discutir o titulo 6• nada prova contra o meu argumento: eu só
Disposições· Geraes - começando-se
digo que o. Constituição nilo declarou a qua·
pelo artigo 1°, que diz:
Udade de lettrado inherente 4 de Julzes,
quando falta destes em outras partes: mas
"Artigo 1.0 Os Juizes de Dlrelto, P.resl··
temos actualmente ..rutzea que nAo silo let·
trados e parece que a ConstltulçAo falta se· .tentes dos Jurys, serão os Juizes de tõra.
gupdo aquella llnguagem que ê usada entre etc."
0 SR. CAtuU.'TRo DE CAMPos: - Sr. Pren6s, e quando dl1 um .Juiz, que nAo entende
um lettrado, p6de atê ser um Julz ordlnarlo. lldente. Requeiro que vA 4 Commlsalo este
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· i)rlmelro artigo; elle não póde passar, multo
0 SB. MABQUEZ DE CABAVELLAS: -Sr.
mais porque ê preciso dlscutlrem-ee os ou· Presidente. Eu tambem tive a. mesma idêa.
tros, que têm rela!;ão com elle. Portanto, vá. A Lei que veio da Camara dos Deputados A
.á Commissão.
uma Lei de interpretação, eX!p.Jicava a Lel
a que se refere, elia tratando da taxa sobre
Foi apoiado.
os legados, nada dizia a 'l'espeito do uso·
O Sn. MARQUEZ DE CAilAVELLAS: - Estas
fructuario, e o Projecto que nos veio da ou·
disposições geraes, são declarações: ora como
tra Camara fixava a intelligencia deste ponto
se hão de fazer essas declarações, se se ve·
sobre o ·qual divergiam as interpretações, derem as disposições que devem ser analogas,
vlamos portanto ou concordar com a Lei, ou
e conforme? Portanto como vai o .processo
rejeitai-a; mas o Senado reflectia que o uso·
todo á Commissão, é forca que ella. arranje
fructo era um bem que se legava, e que por
tudo, porque haverão ainda muitos artigos
Isso devia soffrer a taxa; organisou outro
que precisem ser alterados. ·E como havemos
Projecto, que já se não põde. chamar emenda,
de alterar cousas que não sabemos como se
e podiamos nós assim proceder, havendo uma
decidirão? Portanto, vá á .Commissão.
iniciativa de imposição, que s6 pertence á.
O Su. CAn~Emo DE CA::IIPos: - Sr. Pre··
Camara dos Deputados? 'Eis o que resta hi·
sidente. Requeiro que se envie á. Commis·
daga.r, quanto a mim este Projecto não .pôde
são todo o titulo.
principiar nesta Camara, porque não temos
a iniciativa dos impostos, reservada. pela
!Sendo •31Poiado este irequerime)lto
Constituição aos Srs. Deputados. Quando se
foi por fim approvado.
admittio á disucsão um tal :Projecto. eu seria
·Entrou-se na segunda parte da
de opinião que uão devia p:1ssar, porque a
Ordem do Dia.
sua base é muito difficultosa; eu até quereComeçou a 1• discussão do Projeria que se me. explicasse, como é que o usocto de Lei declarando os alvarás de
fructo é igual á. metade, a um quarto,. a um
17 de Junho de 1829 e de 20 de Oudecimo, etc., segundo aqui se diz, nem posso
tubro de 181.1, relativos. aos legados
accommodar-me coin isto, nem sou de opido usofrueto.
nião que se receba o novo Projecto, pelas
razões que tenho ponderado.
O 1SR. PltESIDE~TE: - A segunda !Parte
O Sn. VERGUEmo: -Sr. Presidente. Eu
da Ord.em do Dia é o ;Projecto de Lei sobre
concordaria com o que acabo de ouvir, se en·
a taxa do sello em legados e heranças, matendesse que este Projecto continha uma nova
teria que veio já tratada da Camara dos Srs.
imposição; mas o que vejo é sómente uma
Deputados, mas que aqui não ag.radou, e foi
declaração de Lei: A Commlssão diz qu~ a
mandada á Commissão, e sobre essa mesma
Camara dos Deputados tem a iniciativa; mas
materia se organisou este outro Projecto.
quando se tr.l~lr de interpretar uma Lei de
Esta é a ·nova redacção, que se fez sobre o
impostos, parece que o Senado tem igual·
uutro, que tinha vindo da Camara dos Srs.
mente iniciativa, porque havendo duvida soDeputados.
bre um imposto, não ha imposição nova, e
O Sr. ~cretario leu.
por isso não offendemos o privilegio da ouO SR. CAR~EIRO DE CAli[Pos: - Sr. ·· Pre- tra Camara, e neste caso é que considero o
MIO ente. ,Sendo esta Lei feita. para. substituf.r nosso Projecto; declarando todavia que me
11. que velo da Camara dos· Deputados, e não não posso conformar com elle por outros mo·
servindo ella. como de emenda áquella Lei, tivos.
·mas sendo um Projecto novo, e sobre mate·
A Lei que esta.belece o imposto da deria de Impostos, vamos portanto ter a inicia· cima, teve em vista que todos os bens do fal·
tiva. que pertence á Camara dos Deputados. lecido a ,pagassem. Ora sempre ha de haver
Parece que só nos cumpria emendar a Lei, alguma differença, quando a cousa fica no
e nunca propOr um Projecto novo: offereco todo a um, ou quando elle separa o usofru·
esta observação d. conslderacllo da Cama.ra.
cto, porque não é o mesmo caso; era a ln·
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tenção da Lei exigir sempre a decimn parte logo a decima, assim julgo que o mala natu·
do valor dos bens legados, e nlo do rendi· ral ê que elle adiante a decima, e que depois
menta destes bens, que outrem ha de possuir de concluldo o usofructo a receba do proprledepois; maa quando o •testador deixa a pro- tario, ficando o legado hypotbecado a ella;
priedade a um, e o usotructo temporario a deste modo elle adianta o capital, e como ê
outro, dá-se o caso da duvida na presente para receber com dez por cento do seu desemLei; e a questão versa sobre o modo, com bolso, nilo ê g.ravado o usofructuario, e a Lel
que se deve arrecadar, visto que duas são as do imtPosto fica satisfeita. Desta maneira ê
obrigadas. E' bem verdade que a cousa obri· que eu emendaria o Projecto, ou de outro
gada ê que deve pagar; maa esta cousa obri· modo que fosse mais consentaneo; mas o
gada pertence a dous, logo que a.m·bos têm novo deve ser rejeitado.
O SR. Ar.~IEID.-\. E ALnuQUEUQtJE: - Sr.
Interesse, ê claro que ambos devem pagar:
vem,. pois, Jogo a questão sobz:e o modo com Presidente. Eu entro em minha duvida, se o
que se ·ha de repartir este onus que a Lei Projecto que nós devemos discutir ê este, ou
tmpõz ao legado, e ê isto que convém decla· outro, servindo este como emenda, o Proje·
rar. A base que se adoptou de se repartir cto não cahio, porque aUás se teria mandado
metade ·pelo proprtetarto, não p6de ter lu· dizer á Camara dos Deputados .
. 0 SR. VERGUEmo: - Sr. •Presidente. 0
gar, porque p6de a Fazenda Publica ficar lesada por este modo; diz a Lei (leu). Agora P.rojecto foi rejeitado em 18 de Agosto, e foi
vejo que não acertava quando disse que o a Commlssão encarregada de fazer outro.
O Sn. ·MABQUEZ DE CAR.-\.VELLAs: -Sr.
P.rojecto não atacava a. ·,rerogativa da outra
Camara, porque elle augmenta a Imposição, Presidente. Eu tambem tenho idéa de que
e para Isto não temos a iniciativa; não deve cabia, mas reflectindo-se aqui que cabinda
portanto Pl'lnclptar aqui, porque agora refll· este Projecto, não havia uma decisão sobre
cto, que além da decima parte da cousa, ha as causas, que estão pendentes, e paradas, á
um novo imposto, que ê do usofructo. Este espera da decisão, resolveu-se que se fizesse
onus deve ser repartido entre dous. O Proje· outro Projecto. O da Camara dos Deputados
eto appllca a taxa que a Lei impõe a todos. diz Isto (leu); ê um artigo unlco; esta Ca·
eonserva s6 o direito da pro,:>riedade, e ac· mara assentou que a Lei queria o legado do
crescenta um imposto ao que tem o usofru· UISOfructuario tambem pagasse; portanto, não
cto. Se nos limltassemos s6 A declara.;Ao da foi approvado o Projecto, e porque haviam
Lel, e ao modo de fazer a partilha, entlo po- multas causas, que não se podiam decidir,
deria principiar aqui. Quanto, porém, ao mo- por falta de uma inteJ:Wretação a esse resdo de fazer essa parti~ha, parece·me que este peito, então se tomou em consideração o ob·
amposto ê devido, logo que se entrega a cousa jecto, e mandou-se fazer o que agora . ap.pa·
legada; dirâ o propriet&rto: eu nlo recebo, rece. Mas como quer o lllustre Senador re·
logo não devo pagar ; e tP6de ser o legado tal partir entre o usofructunrio, e o propr.letaque elle não venha a receber nada; p6de por rio o onus da decima? Não sei como se possa
. exemplo ser um escravo, o usofructuario fazer Isso; pois a Camara dos Deputados diz
goza, e acaba no :poder delle; mas o testa· que não se considera o usofructo dlstlncto, e
.mentelro nlo deve entrega.r · o legado, sem n6s dizemos agora que cada um pague ·meta·
que a Fazenda Nacional fique embolc;ada de, e que o usofructo do legado seja Independeste imposto, e atê me parece que este tesl dente da praprledade? Fôra preciso que a
tamenteiro tem uma pena, se entregar sem outra Camara concordasse nesta opinião;
estar satisfeito este onus; portanto, nlo se mas ella nllo concorda, e sendo assim, .para
p6de obrigar o proprletarlo a fazer este pa· que tratar disto com perda de tempo?
gamento, ,porque elle nlo recebe a coUBa leE' necessarlo pri.melramente assentar se
gada. e porque ainda estA em ~uvlda se re· ha. de ·pagar-se; n6s nAo estamos concordes
cêberá. Parece-me tam·bem, que aquelle que nisto; logo como tratar do modo de pagar,
tem o usofructo deve logo pagar; mas dlrA trem ainda saber se ha de pngar-se? Se n6s
..este que nAo é o proprletarlo, para pngar ttvessemos o direito da. Iniciativa, ou se da
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outra Camara viesse uma imposição, e nõs 'ção anthentica sobre a Lei, que é duvidosa;
assentassemos que era onerosa, poderiamos / por consequencia entendo que o Projecto estA
então moditical·a; portanto excusado é tratar j nas circumstanclas de ser admittido a dis·
desta parte; não lhe vejo caminho, não de· cussão, porque não ultrapassa quando declara
1
vemos continuar com tal discussão.
uma Lei duvidosa: e tanto esta Camara, como
O Su. ALYElll.\ E ALnt:Qt:EitQl.:E: - Sr. a dos Deputados têm direito de interpretar
Presidente. Aqui não se trata de fazer im· Leis duvidosas • .Mude-se unicamente a pala·
J)ostções, nem de augmentar, nem de dimi· I vra - Decreto - pela de - Resolução - e
nu-Ir; houve uma duvida sobre a intelligen· cessam todas as duvidas.·
ela da Lei, e sobre isto é que velo para aqui
Quanto ao artf.go 2u, attenda·se que o.d·
a Resolução; eu escrevi o anno passado uma mittida a base de que o legado usufructo é
emenda, e depois mandou-se o Projecto á um verdadeiro legado, e como tal, está. su·
Commissão para arranjar com a emenda, e jeito aos mesmos encargos, e tudo de confor·
nllo me consta que fosse rejeitado, nem era andaae com a ·propriedade plena, que deve
possivel que se rejeitasse, ao menos a minha pagar dez por cento; da mesma fórma o Ie·
opinião é que este agora se discuta como gado usufructo, que é a quota do dominio
emenda, requeiro, portanto, que se mande fructuario, deve pagar a decima, assim como
examinar as Actas.
paga a propriedade do usof.ructo não tirac!o,
O Sn. PRESIDEXTE: - Jâ se mandou ver a que a propriedade. plena recahio em seu ver·
Acta de 18 de Agosto do anno passado.
dadeiro proprietario; assim resta calcular
O Sn. VISCONDE DE ALCAXTAilA: - Sr. qual a· somma do usofructo, e qual a da pro·
Presidente. Não me interessa ver a Acta para priedade plena, e isto é o que faz o artigo
então fallar. Como membro da Commissão, 2•, porque diz (leu): ora, tomou-se por ·base
donde v~io este Projecto, sou obrigado a dar o dividir o legado de usofructo, em vitalicio
os motivos que obrigaram a legislar deste mo· e temporario, porque differente é gozar por
do. A Camara estâ intei.rada que appareceu sua vida, sema>re e pelo menos dez annos;
um Projecto vindo da Camara dos Deputados assim tomou-se por base na Legislação sedizendo que o usofructo não era legado; cho· guida, não só entre nós, como entre as Na·
cou isto a opinião geral da Camara, e em ções, que quando uma cousa passa por gozo
rigor, eu avanço que o Projecto da Camara de dez annos, sempre se reputa metade. est&
dos D®utados dizia um a·bsurdo. O legado, ê a regra seguida entre nós, e temos duas
ou usofructo, reune em si todas as condições ligações nossas a este respeito; isto é na
de legado; todas as attribuições, e todos os cbancella.rla quando se paga os di.reltos de um
Impostos, por conseguinte que são- inheren· anno, paga-se dez por cento; de cinco annos
tes aos legados, multo embora seja. elle uso· um terço; e para sempre a metade. Além
fructo, por consequencia cahio a base da Re· disto, temos as avaliações dos pleitos judl·
solução da Camara dos Deputados, por se dl· ciaes, e a Let diz que quando sobe um a ac·
.1er que nllo era legado; cahlndo a base, ea- cordam do Juizo inferior. !Para o Juizo supe·
hlo por iBBo mesmo o Projecto, e então fez rior, o valor da cousa seja avaliada pela me·
a Commissllo este de que agora se questiona. tacle. Ora era multo natural que fossem bus·
A Commlssão não tratou de estabelecer tm- car a legislação seguida e adoptada, por con·
postos novos, mas s6 tratou de appllcal.Os. A sequencla estabelecendo o dito legado tempo·
Cama.ra dos Deputados não tomou a base que rario, a Commlssão concebeu que se podiam
devia ·tomar, porque dizia que nAo era le· tomar as duas bases, se o legado é vitalleie,
gado: a CommissAo fazendo esta interpreta· paga metade se é tem.porario, paga como se
cAo, enganou-se dizendo: - Decreto - de· aiz aqui adiante.
Yendo · dizer: - Resolução; - sobre Isto é
Logo nAo se podia tomar outra base. se·
que ,·ersa a duvida. A Comrnissão legislou não dizendo:se que a decl.ma será calculada
desta maneira; por consequencia nem a Com- pela metade do valor actual da propriedade;
missão, nem o ·Senado agora vão legislar so· assfm seguia-se a Lei de 1809, e 1812. sendo
bre tm\postos, vão dar sim uma Interpreta· o legado temporarto estA. na base marcada,
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porque a Commlsslo achou multo peor estar j vlo: ·não estava nella a esse tempo, e não
ftlzendo um calendario, em que se dissesse: 1 entrei nisso: porém sustento a minha prl·
pagará tanto por 1, 2, 3, 5 c 6 annos: to- : meira proposição, que não compete lato a.
mou, pois, -a mesma base, que 6 a dectma Camara, porque ê iniciativa da dos Depu1
parte do valor legado por tantos annos quan· 1 tados : Pllirece-me que a questao preltmlnar
tos torem do uso do legatarto. Ora o melhor/ devia ser, se com,petta ou não a esta Camara.
mestre de lnte~pretar ê o uso; por Isso a l Eu sempre .me persuado que compete a ou·
Commtssão examinando achou que a maior tra; um nobre Senador disse que n6s tomaparte dos ~ulgados sobre Isto queria que se vamos a iniciativa, e que tazlamos uma mera
pagasse a dectma parte, porque então não interpretação. ·Eu assento que, se passa sese tazta injustiça, nem ao Iegatario, nem ao melhante ·principio, poderei attribuir todo o
usotructuario, e menos ao p·roprietario: as- systema de i·mpostos existentes a interpreta·
stm tomou esta base: 1°, que a Fazenda Pu- ções, e poderei fazer que todas as Leis de
blica cobrasse os Impostos por esta Lei; 2°, impostos sejam •mais graves aos povos, ou
que pagasse a quantia que fosse mais pro- mais moderadas. A mente da Lei ê tratar da
prta; e 3°. • . Estas tres bases serviam na decisão do imposto, se ·ha de pagar-se a imardua tarefa de fazer a Imposição; porque portação do usofructo ou não; logo interpreeste ê o artigo que ;pecca na sua organisacão; tando-se de maneira que venha o usofructua·
sempre uma obra ê mal feita sobre columnas rio a pagar, quando a Camara dos Deputados
mal seguras. Se se deixa que o usofructua- queria o contra:rio, está. multo claro que
do pague no acto de •entrega, inutlllsa-se o nesta interpretação va,mos gravar os povos, e
direito ilUe este tinha que o usofructuario qualquer usofructuario dirá: - A Camara
temporarto pague a decima parte do valor dos Senadores fazendo um P1·ojecto sobre
da propriedade, ·póde isto importar em tanto impostos, -é causa desse pagar isto, quando
que ainda em sua vida não tire utUldade al- pelo voto da Camara dos Deputados não paguma; deixar para o proprietario, quando gava. Sr. Presidente. Nós temos as nossas
receba a prapriedade, vinha a .prejudicar-se a attribuicões marcadas na Constituição; ellas
Fazenda Publica, porque não recebia senão aqui estão (leu); temos grandes e augustas
quando o proprietario; por consequencta es- attribuições. Se a Camara dos •Deputados não
tem ellas, todavia tem outras; e essa de ter
tava defraudada a disposição da Lel.
eHa unicamente a iniciativa sobre im,postos,
Assim a Commlssão ·entendeu que o pro- o que quer dizer? E' que a Nação não confia
prietarlo s6mente pagasse quando recebesse, tanto a -este respeito na Camara, que não é
ou que lhe fosse entregue a propriedade; electiva, e quiz que isto começasse naquella
mas por que preço? Por aquelle do acto da Camara, que é ·mais dependente da opinião
entrega; tPOrque a propriedade p6de ser au- dos povos, e que se deve julgar mais ao fa·
gmentada, ou dlmlnulda, e nesse caso a Fa- cto dos seus cargos: é esta uma providencia
zenda Publica fica salva, porque quando o a mais vital do systema constitucional em
proprletarlo recebe, paga a sua quota parte; toda a parte.
sobre estas ·bases ·formou a Commlssão o seu
Não podemos dizer que devemos lnter·
juizo, isto é s6 Interpretar uma Lei duvidosa pretar lniclatlvamente as Leis dos Impostos;
temendo uma Interpretação diversa daquena essa interpretação equivale a uma nova 'Lei.·
que tinha tomado a Camara dos ·Deputados,
Eu não posso persuadir-me que isto seja
que era uma base falsa e desconhecida; aqui uma mera Interpretação, quan·do a Camara
na Camara tomou por ·base que o legado uso- dos Dap.utados não manda pagar uma cousa,
fructo era um legado com todas as clrcums- e o Senndo faz o contrario!
tanclas, e este é à esplrlto com que foi ã
Diz-se que estes fundaram-se em um ab·
Commlssão, e bem a meu pezar sou obrigado surdo; algum dia n6s terenios melhor Lei:
a 'dar esta expllcacão.
tambem os Francezes clamavam contra uma
0 SR. CARNEIRO DE C.üll'os: - ,Eu não Lei de ·Municipalidades. e o Rei não a apreme servirei da opinião do nobre Senador jpara sentav·a, tfvera.m paclencla; · isto é o que n6s
defender a base de que a Commlssão se ser- devemós 'fazer.. N6s vemos que os Deputados
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têm-se fundado em um principio falso; te- i facil. Deixo uma casa a Pedro, e o usofructo
nhamos paclencla, porém, nunca se póde ad- !a Paulo; que cousa mais simples, que estes
mittir que nos compete a iniciativa sobre lm- i dous convencionarem-se, e dizerem esta casa,
· posições; nõs podemos assim gravar multo que hoje vale menos tanto quanto ê o usoaos povos. Temos o exem:Plo da Lei das Lt- iI fructo, ha de pagar a dect.ma na razão do seu
xas, quando no reglmen antigo se tratou da j valor, isto €, deduzido o usofructo. Ambos
interpreta~ão, que se devia dar a respeito 1 convencionando-se, cada um fazia a sua condas trocas; atê alU se dlzla que quando se ! ta, dizendo: pague 8 que eu pago 10; mas
trocasse uma cousa por outra, se pagasse só se não qulzerem, ha um melo de decidir, por
o valor da dlfferença; depois da interpreta- arbltrio.
ção mandou-se que se pagasse a Lixa de amMas agora fazerem-se estes calculas de
bos os valores. Ora aqui temos nós gravado o vitalidade, é a cousa mais dlfficil passivei;
cidadão com uma interpretação de Lei; e atê/ em outros Paizes, sim; no Rio de Janeiro,
a Fazenda, porque eu estou ;persuadido que , não; porque os homens desapparecem de um
nlnguem faz mais trocas de bens de gra!ldes / dia para o outro. ·Este Projecto da Commisvalores, e por isso a Fazenda Publica, que- são nii.o tem geito nenhum. o que veio da Ca·
rendo ganhar perdeu. Portanto, eu ainda mn.ra dos Deputados, sim; tudo o mais que
sustento a minha primeira proposição.
se fizer, ê querer alterar a Lei, porque tra0 sn. AL::IIEID.o\. E Ar.nuQUERQUE: _ Eu ta-se unicamente de entendei-a, e não de de·
desejava saber -se 0 ·Projecto foi rejeitado regal-a. A Lei manda o .testamenteiro pagar
(leu o Sr. Presidente). Eu estou persuadido a decima; .por consequencia o testamenteiro
QUe. não;· eu estava presente nesta casa c J ha de ter alguma regra, e a regra nfto p6de
fiz a minha emenda; mas seja como fôr' 0 ! ser outra senão obrigando os Iegatarios, ou
que digo é, que nem esta Casa, nem a c~m- convencionando: o que é muito geral por
missão tivera:.n em vista fazer Leis alteran- meio de arbifros.
do a decima; não se quiz decima nova, nem
O Sn. CAn:->Emo DE C.UIPos: - Sr. Pralegado novo; tratou-se unicamente de se en- sidente. O nobre Senador diz que não sabe
tender esta Lei, e isto pertence a ambas as se o Projecto cahio; mas não estava presente
Ca,marras. Disse o nobre ·Senador que isto era a esses trabalhos, quando se disse que fosse â
tomar a iniciativa da Camara dos Deputados: Comim!tsiio de Legislação? Pcis qu<>.ndo o
com effeito, isto é alambicar muito! Visto Senndo tem um principio e a Camara dos
isso, não podemos decretar nem a despeza de Deputados tem outro, não cahe o Projecto?
cem mil réis, se a Lei para ter ·boa execução Quanto ao mais que disse o nobre Senador,
é ,preciso ser bem entendida; para entendei-a I parece-me que tenho respondido com evidentanto direito tem o Senado, como a Camara f ela, que não compete ·á Cama; a dos Senadodos Deputados. o que eu digo é que esta Lei, res principiar a decretar impostos, alterar
que de lá. veio, não envolve um absurdo, e iniciativamente a sua maneira de arrecada·
nem a camara dos Deputados quiz dizer que ção: a Constituição diz em geral que pertence
não houvesse decima, porque nlio o havia di· â outra Camara esta lnicfatlva.
O SR. MAnQUEZ DE CAIL(,~tr.As: - Sr.
zer â vista da ·Lei. (Leu). Se ella diz .positivamente que ha de pagar a decima do le- Presidente. O nobre Senador que acabou de
gado, como é que se póde presumir que a rallar jâ da ~rimeira vez que fallou apreCamara dos Deputados diga o contrario? En- sentou razões para nos convencer que este
tão derogava, e não interpretava. N6s quere· Projecto não pôde passar. •Mas outro nobre
mos suppri.r, que os Deputados denegaram; Senador quiz ainda sustentar, que o outro
nAo ha tal: tratou-se unicamente de se sa· Projecto nl.o cahlo A vista do. acto., pois atê
ber como se pagaria o legado. ·Emquanto a disse que tinha. offerecido uma emenda, eu
mim isto ê negocio multo facll, e eis a emen- nAo sei como se lJOssa dizer que não cahio,
Ja., que eu tinha. emittido, servindo-me mes- quando V. Ex. proptlz, se passava, e não PU·
mo das .Palavras da. Camara dos Ueputados. sou. Attendendo-se A delicadeza do negocio,
(Leu). Por .mim digo que nllo ha cousn tAo ma.ndou-se A commissA.o para dnr providen-
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elas: agora ella apresenta um ProJecto, e I
O SIC. Aunau.\ J:: AumQut:KQUE: - Sr.
nós dizemos que nio se deve prlncl.plar a Presidente. Eu declarei a minha oplnlio, que
dlscUitlr, porque é uma 1erdadelra lmposl· 1a Camara dos Deputados nlo qulz derogar a
ção.
j Lei, e o que fez foi dar lntelUgencla. Eu jA
Disse o mesmo nobre 1Senador que acha· 1 declarei a minha opinião e repito, que a
va o negocio multo facll por convencão; e !propriedade deixada a qualquer Individuo,
qual ê a ·base de. ajuste? Póde ser por arbl· 'pôde ser avaUada por homens que para Isso
troa. Vamos agora á lntelllgencla da Camara ha. Essa propriedade ê deixada a duas pesdos Deputados: ella foi - que este legado soas: e quem ha de avaliar? A boa razão: o
· estava anne:xo A propriedade e que não era·m legatarlo da propriedade, o do usofructo, se
os legados, que era simplesmente um onus tem razão, podem avaliar o que cada um
da propriedade legada - nós dizemos agora delles saberá zelar o seu Interesse e se não,
que não ê um legado distlncto do da proprle· po11tanto, ou deixemos lsso âs partes lntedade, como os outros: é um onus, sim, ,por· ressadas. ou â boa razão dos arbitras, porque
que toda a servidão o é; mas entretanto, uma propriedade que eu hei de receber daqui
como o usofructuario recebe a Lei, para Isso a dez annos vale multo menos. Figuremos
é que olhou, e deve pagar.
·
um theatro com os seus utensillos: passados ·
o nobre Senador diz que afastando-se 10 annos, veja-se quanto valem esses pannos,
ambos podem pagar, e fica decidido. Prl·mei· etc. Vale mais o uso que elles tenham uma
ramente, elles podem dizer que não devem semana. Portanto isto não se póde determlpagar, e quaes são as .bases por onde se con· nar em Lei, e talvez por este motivo, e nas
venca? o proprietario suppõe que a proprie· Leis que se fizeram, não se declarasse o que
dade vale mais, e como se calcula a dtmi· eu digo.
nuicão, será ,pela renda annual? Não: é ne·
A Lei niio considerou dou.s legados discessario calcular esse onus, que perde o pro- tlnctos. considerou um Individuo em dous,
prietario por esse rendi·mento. e como se ha sendo duas pessoas hiteressadas nas duas
de calcular essa somma de annos que tem o metades: cada um deve pagar a sua ,parte, o
usufructo? Ninguem sabe calcular isso senão que para mim é multo simples. Quanto a
pelo calculo das probabllidades da vida hu-, dizer-se que compete â Camara dos Depumana, de que ha taboas.
tados, tanto direito tem ella, como nós de
Disse o nobre Senador que neste Paiz : interpretarmos as Leis.
.
I
desapparece um homem de um dia para o ou· i
O SR. 1\IARQUEZ DF. CARAYELLAs: -Sr.
I
.tro: tambem em toda a parte um homem de: Presidente. Ninguem nega o direito que Item
um instante para o outt'o morre...
esta Camara de interpretar as ·Leis: o que se
Ainda não se respondeu ao meu argu· trata é saber em que consiste esta interpremento, que é, se nós devemos estabelecer ·um tacão. A da Camara dos Deputados consiste
imposto. Segundo entendo, j)arece-me que não, em dizer que pelo legado do usofructo não se
porque a Constituição diz, multo positiva· devia pagar, e nós dizemos o contrario.
mente que pertence á Camara dos Deputados Quando o voto desta Camara ê contrario ao
essa iniciativa.
da outra, manda-se alguma cousa para IA, ou
o Sn. VIscoNDE DE Ar..cAXTABA: - Sr. participa-se que não passou? Eu não sei como
Presidente. Estamos gastando tempo debalde. se possa dizer que o Projecto não cahio, porSaiba-se primeiramente se o Senado póde que estou bem certo que a88im aconteceu;
tratar do negocio. Queira V. Ex. (para o sr. porêm. · ·
Presidente) prop_ôr se ao Senado · compete
Disse o nobre Senador que é muito facll;
tratar disto, depois do resultado da vota~ão, eu não encontro essa facllldade; porque dl,l
que consi-ste na boa razão, ·e em ajustarem-se.
,iremos ao mais.
Eu já disse que não acho facll, e demais em
O Sr. Evangelista ,pronunciou um que ·base consiste esse ajuste? tEu quero cou·
discurso que não , se conse~tio co· sas que estejam ao alcance -da intellfgencla.
Este Projeoto tem por base uma imposição
lher.
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Sessão de 25 de Muio
nova.: portanto, não póde passar nesta Ca·1 vida da Acta, estava decidido ,pela participa.·
cão que se fez â Camara dos Deputados, que
mara.
O 91. B.\UOso: - Sr. Presidente. O o Projecto havia cahldo. "Resta agora a gues·
ponto principal é saber se o Projecto oahlo.f tão da iniciativa. A minha opinião oé que ln·
Eu não estava. na. discussão, mas lendo a te1·pretar não é lnlclar, é que nós temos o
Acta .parece-me que cahio, porque o Projecto ! direito de interpretar, assim como têm todos
foi rejeitado na fórma em que velo, mas jul·[ os magistrados, porque quando a Lei não é
gou-se na mesma occaslão, que precisava de clana. recorrem â jurtsprudencla unlviarsal.
expllcação, e mandou-se á Commlssão. Vejo Entendo que iniciar não é Interpretar; mas
que está. mal traçada a Acta, tanto que se não posso chamar interpretação a este Prodisse á. Camara dos Deputados, e para votar jecto. A ;Lei tem imposto dez por cento sobre
neste caso, votava que não tinha cedido. Na aquelles bens, que ficam, por morte do tes·
mesma Acta em que se diz que foi .rejeitado, tador, e nesta ·Lei augmenta-se o imposto;
disse que foi á. Commissão para o emendar. isto não convém. Se o Projecto se tivesse
Quanto á questão da Iniciativa, que não nos limitado a inter,pretar a Lei, dizendo como
compete eu não estou por isso, porque a Ca· se devia repartir eg,te onus, seria admissivel;
mara dos Deputados já exerceu, logo que ln· mas como não trata disto, e sim de fazer
terpretou a. Lei. Nem alli será approvado o uma nova imposição, então digo que se deve
nosso Projecto, porque nesse caso estamos na rejeitar.
necessidade de reprovar uma Lei que adia·
Dando a hora, ficou adiada esta
mos o anno passado: portanto, estou que o
ma teria.
Projecto. pendente, não foi rejeitado, e que
O .sr. Presidente designou para
não é exorbitar o emendarmos, porque a inl·
Ordem do Dia:
ciativa já os Deputados tiveram.
V Continuação do Projectao de
O Sn. AL~IEIDA. E Ar.nuQUERQUE: - Sr.
Lei
adiado.
Presidente. O Sr. Marquez de Caravellas in·
0
2. A Resolução autorisando o Hos·
siste, que a Camara dos Deputados firmou-se
pital
da Caridade na cidade de Porem" uma base, e que nós entendemos o con-f
to-Alegre
para adquirir e possuir
trario: pois isso é o que diz o nobre Se:1a· j
de
raiz
até o valor de oitenta
bens
dor; eu entendo o contrario. Digo que toma·
contos
de
réis.
mos o mesmo por base, porque o alvará de 17
de Junho de 1809 diz (leu), Estou por isso
3.0 O Projecto de Lei pelo qual os
mesmo que não consideram como cousa di·
arrematantes de quaesquer rendas
vorsa, consideram como um lado. A proprie- J
publicas ficam isentos de propinas
dade deixada a dous individuas não -constle quaesquer outras despezas de artuio dous legados verdadeiramente diversos,
rematação.
e uma s6 cousa dividida em duas partes, e
4. 0 o :Projecto de Lei concedendo
estas partes. fallando geralmente não se p6de
privileglos aos -lavradores e manipuconsiderar distlnctas. A Camara dos Depuladores ile chá.
tados considera como um onus, e disso ê que
õ.o A Resolução atitorisando as
eu ·nAo convenho. (Leu). Eis aqui como eu
Gamaras Legislativas !Para poderem
emendava, e era da palavra onus por diante.
prover e demlttlr os seus respectivos
Disse o nobre Senador que não achava
empregados.
essa facUldade: cada um tem o seu modo de
6.• A Resolucão relativa aos Brapensar. Eu repito, que é facll este modo de
ziletros,
que estudando nas Universi'ulgar por arbitro; é mesmo da constltulcAo;
dades
estrangeiras,
voltarem, e quiprocurem as pessoas l·nteressa.das homens de
zerem concluir os a~eus estudos nos
probidade, que o negocio ha de ser bem deCursos Jurldlcos, ou em Academias
cidido.
Medicas do Imperio.
o Ss. VERGtTErso: - Sr. Presidente. NAo
7.0 O ProJecto de Lei sobre a isenposso duvidar mais que a proposta tenha
ção
dos direitos por entrada, em toeahido, porque ainda que restasse alguma du·
1
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das as Alfandegas, e de livros e OU· r
troa objectos, etc.
Levantou-se a sessão depois das
duas horas da tarde.
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I"BESIDENCU. DO SIL

BII"PO

CAl'ELL.~O·liÓR

de José .Pedro Fernandes, que serve
de ot-flcJal-malor da Secretaria deste
'Senado, pal'a que possa o que o supplicante representa ser tomado em
conslde•·acílo.

0 SR. 1'' SECBETABIO: - Eu por este officio. vejo que Sua Majestade tem resolvido
&~Pprovar a proposta do Senado na parte relativa ao offlcial..maior. Parece-me que se o
Senado ainda estã no mesmo parecer, auto:rise a l\lesa para poder deoJiberar.
O Sn. VERGUEIBO: - 1Parece-me conveniente que a Mesa interpuzesse o seu parecer
por escripto para a Camara votar. Não tem
que ir ã CommissAo de Fazenda, porque isso
é da Policia da Casa.

A's 10 horas, achando-se presentes
36 Srs. Senadores, declarou o Sr.
Presidente aberta a sessão; e, lida a
Acta da anterior, foi approvada.
O Sr. Oliveira mandou ã Mesa uma
declaração de voto, a qual, depois de
se fazerem algumas observa~:ões, foi
retirada a pedido do seu meamo au·
O Senado ficou Inteirado, e remetteu-se o requerimento, e o offlclo,
tor.
O Sr, 1° Secretario deu conta de
aos membros da Mesa para darem o
seu parecer,
um officio do Secretario da Camara
dos Srs. Deputados, partldpando que
·Entrou-te na 1• parte da ·ordem do
havendo a Com·mlssão Especial, cria·
Dia, e continuou a primeira discussão ifo Projecto de Lei declarando
da por aquella camara na sessão do
anno passado, dado principio, junta·
os Alvarás de 17 de Junho de 1809, e
mente com outra deste .senado, ao
de 2 de Ou·tubro de 1811, relativos
exame de dous Projectos de Codigo
aos legados de usofructo.
Criminal, e exigindo Imperiosamente
Pedio então a palavra e disse
o interesse nacional, a continuação
de tão Importante trabalho. resolveu
O SR. M.UIQUEZ DE C.ARAVELLAS: - Sr.
aquella ea,mara, para semelhante fim, Presidente. PaTece-me que não devia entrar
convidar de ·novo a este Senado; jã em discussão a materla do Projecto: de·
tendo reduzido o numero dos cinco ve-se decidir primeiro se p6de esta Camara
membros, de que se compunha a re- tratar delle, sendo a iniciativa da Camara
.ferida commisaão ;Especla.J, a tres dos Deputados. NAo estou que se não possa
s6mente, que são os Srs. Deputados· interpretar; a Constltui~:ão dA essa autori·
.José da Costa Carvalho, João candl· dade ao Corpo Legislativo; mas eu não trato
do de -Deus e Silva e .José Antonio disto. Que os Deputados deram uma interpretação, para mlm ê claro : por Isso que houve
da :Silva Mala.
O ·Senado ficou Inteirado; e ,pu- um requerimento, etc., etc. Nós eatamos nt
aari.do-se ã nomeação da Commlsslo mesma confusão de hontem: portanto, deveEspecial, para o fim Indicado neste moa decidir a questão preliminar, se compete
offlclo, a qual devia ser composta de ao :Senado tratar deste ProJecto.
tres membros, sahiram eleitos os
O Sa. AtllrEIDA E Ar.DtrQUERQUE: - ·Sr.
Sra. Verguelro, ·com 24 votos; VIa- Preaidente. Este .Projecto dizem que velo da
conde de Alcantara, com 22. e Car- Camara doa Deputados, e que foi rejeitado;
eu nlo direi mala nada, porque hontem se
neiro de ca.mpos, com U.
o mesmo Sr. 1° Secreta.rlo leu um disse que JA se tlnhã participado A outra
offlclo do Ministro do lmperlo, re- Camara. apezar que nlo . estou convenclciÔ
mettendo, por ordem de :Sua Majes- que cablo o ProJecto •.. O que eu nlo posso
tade o Imperador, um requerimento tolerar é que !e diga, que por Isso que o
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senado reprovou o Projecto, não põde inter-~~&chava a base do ajuste (que ê uma das du·
pretar a Let. Quem nos prohlbe? A Camara vidas, que se me offerecem) multo f&cll, e
dos Deputados interpretou de um modo, e · boje repete: pois Senhores, eu já disse que
n6s não podemos fazer o mesmo? Duvidava-se uão acho essa faelltdude. Portanto, ê o meu
o modo, por que se havia pagar o imposto voto que se decida, se este .Projecto deve en·
1
do legado, e nunca se duvidou se devia ou j 'rar aqui em discussão, sendo a iniciativa.
não pagar-se, e por isso requereu-se â As· i da Camara dos Deputados, e depois trataresembléa, e 4. Camara dos Deputados interpOz j mos da materia. O mais é estarmos a gastar
o seu parecer fa.zendo um Projecto: e por- i tem.po debalde, que p6de ser empregado em
~ue não o adoptamos, segue-se que ·ficamos i ou:tras cousas.
.
.:om as mãos atadas? Nlnguem o dirã. Eu
O Su. C.\B::s-Erao DE C.\'lll'OS: - Por causa
pa.sso a ler a Lei (leu): o Conselho da Fa· da ordem, Sr. Presidente, parece-me que o
11enda assentou que como estava pago, e não jmustre Senador se devia limitar á questão,
havia mais nada a pagar; mas o Promotor /se se approvou ou não o Projecto da Camara
queria que além disso, houvesse mais outro dos Deputados, ou se cahlo nesta Camara:
jlagamento. O Conselho da Fazenda decldio ·listo deve decidir-se antes de tudo. Eu enten·
multo bem na minha opinião, porque a ,pro- 1 tfla que a ordem do dia versava principal))riedade que tem o onus do usotructo com·J mente sobre isto. Emquanto não houver de"rehende em si o valor deste, e vale tanto ' tlsão desta11 11-reJudlciaA, aconltecerá que· se
menos, quanto vale o usofructo; mas o Pro- lnutillse o trabalho da discussão. Por iJUe
n1otor assentou que desempenhava bem o seu razão ha de a Camara gastar tem.po em dls·
utficio fazendo violencia aos povos ... Porém cutir a Lei em globo, se acaso está. pendente
;;:sta não é a questão (dizem): vamos á. ou· a outra questão? Eu acho que por boa ordem
~,ra. Eu não sei para que sirva o Corpo Le· do serviço se deve decidh·, se acaso se apglslatlvo, quando ha ditflculdade na exe- provou, e emendou ou não o Projecto, ou se
cução de uma Lei! Para interpretar, tanto cahio na Camara., e depois trataremos de
direito tem o Senado como a Camara dos aclarar a duvida, em que estamos, se pertence
Deputados.
ou não á Camara, sobre o que eu direi a
· / Eu hontem já repeti muitas vezes, que minha opinião em tempo opportuno.
ttchava o negocio multo tacil. e até mostr~i
O Sn. MABQUEZ DE C.\BAVELLAS :-Se pera maneira por que se podia arranjar: ,por· tence ou não ao :Senado essa questão foi en·
tanto, julgo desnecessario tornar a dizer volvida pelo Sr. Almeida e Albuquerque. Ora.
nquillo que por muitas vezes tenho dito. (Ses- o que se devia fa.zer era, antes de se tratar
tJão de 25 de Maio.)
se pertence, ou não, ao Senado, decidir se
o Sa. MABQUEZ DE CABA\'EtLAs: - Sr. é inte11pretação ou não; porque se é interprei'resldente. Ta.mbem eu tenho dito por mui- taçAo que vamos dar á. •Lei, até podemos fa·
tas vezes, que ninguem nega que possam01 zer emendas.
Interpretar, e o nobre Senador estã. teimoso·
O Sn. VIscoNnE DF: CAYn(:: - Sr. Prcqf.
em dizer que podemos; nfnguem lhe diz o dente. Tem apparecfdo nesta sessão discreeontrario; mas não temos direito de tratar panela de opiniões sobre dous pontos: 1°, se
primeiro de qualquer ma.teria, quando está esta Ca.mara pôde tomar co?hecfmento do
em si contém tm·posições. A Camara doa Projecto proposto pela sua ·commissão sobre
Deputados diz que o usofructo nlo é um le· a interpretação da Lei do Sello das Heran«ado sepando, como os outros da proprle· ças, visto que envolve questão de imposta~,
da.de; e logo que o legatarlo da J)ropriedade, sobre que a Constituição deu a Iniciativa A.
1obre quem recahe o usofructo, jã tiver pago, Camara dos Deputados; 2°, se ê admissivel
entllo nllo paga mais, e então seria pagar o mesmo Projecto. Entendo que, na duvida,
duas vezes. Nós tomos por outro principio, ê .mais seguro que o Senado, ou não delibere
e dissemos, o usofructo é legado, e como a sobre a questllo .preliminar, ou que rejeite o
Lei não distingue isto, deve pagar. Jâ se de- Projecto. Fundo a minha opiniAo na Constl·
ddio o anno passado, e não ae adoptou o tuicão, que seS n.utortsou o Senado a dous exProjecto. o nobre Senador disse hontem que pedlentes quando delibera sobre proposiçllo
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vinha da Camara dos ·Deputados, e vem a . de Lei, que en \'olve impostos, pa1·a a sua di·
ser (o Senador leu os artigos da Constitui· r minulcão, acldl!;ão ou arrecadação; e se tem
ção) alterar a mesma prQPosição, appondo ' autoridade para alterar a ordem do expe·
emenda, ou addição, enviando-a com ellas a diente marcado pela Constituição no pro·
easa Camara, dizendo que assim a julga pro- cesso das deliberações sobre tUI emendas, e
prla para se pedir Sancçllo Im·perlal; ou de· addlcões ás proposições vindas da Camara
cla.rar·lhe q\ljl não p6de assentir á sua pro· dos Deputados, quaesquer que sejam os seus
poslçlo, - O Senado na proposição, que na objectos? Parece-me, com o devido respeito,
sesslo do anno antecedente velo da Camara n4o ser decoroso ao Senado, que se arrogue
dos Deputados, não usou do primeiro expe· tal iniciativa e autoridade. Tanto mais que
dlente nem do segundo; e portanto, cahio a ê notorio que na Camara dos Deputados, já
propo"lção da Camalia dos l)eputados, que em dlscuseão da Lei, que ,passou neste Sena·
então fez a interpretação da Lei dos Sellos. do, com emenda sobl'e o imposto da aguar·
Em consequencia findou inteiramente esse dente, se contestou que o Senado tivesse
negocio. Como podlr. ora o :Senado empre- nisso ingerencia; e por fim ahi rejeitada a
gar extemporaneamente o ex·ped.lente da emenda do mesmo Senado. Quem será o su·
emenda, que deixou de fazer no tempo e mo· perior que decida sobre esta controversia? O
do fixado pela Constituição? Como p6de nesta Jm.perador, pela Constituição, só p6de dar a
sessão instaurar debate sobre· identico obje· sua Sanccão no caso de concordia, e não de
cto, até excitando . confllcto com a Camara. discordia. das Camaras. Por ·bem da harmo·
dos ·Deputados, arguindO:se erro de direito na nla de ambas as Camaras, convêm que o Se·
base, que a mesma Camara havia tomado 11ara nado não instaure o ponto controverso.
a sua Interpretação da Lel? E' inquestiona·
O Sr. Evangelista pronunciou um
vel que a decisão da Camara dos Deputados
discurso que não se conseguio co·
foi de mera interpretação da Lei dos Sellos.
lher.
Isto se me faz mais evidente pela elucida·
ção que deu o illustre Senador Sr. Albuquerque, informando ao Senado da representação
O SR. CARNEIRo DE CA:IIPos: - Sr. Pre·
ou recurso, que fez ao Governo o Promotor· sidente. Parece-me que o nobre Senador que
Fiscal reclamando contra a sentença do Con- acaba de fallar está num equivoco, emquarito
selho da Fazenda em favor de um legatario assenta que Resoluções não são Leis: se não
de usofructo de certa propriedade de terras. são Leis, as Resolu~ões, é s6mente emquanto
;Sr. Presidente. Fundo-me tambem no ar- r não passlllm nas Camaras, e nlo são sancciotigo da Constitulçlio,
que fez privativa á Ca· nadas. O que a Constituição chama actos do
\
mara dos Deputados a iniciativa dos impos· Corpo Legislativo são decretos ou resolu·
tos, Tecrutamento, etc. (O Deputado leu o ar- ções: portanto, nesta parte não tem xazão,
Mgo da Constituição). E' obvia a interpreta· esta ê a linguagem praprla, e de que se tem
· ção literal, visto a generalidade desta Lei servido sempre as Camaras, Ora, passando á
fundamen.tal, que não distingue impostos ve· questão da competencla, ê uma cousa Indu·
lhoa e novos, e as occurrenclaa a ellas relati· bltaveJ, que a Assembléa que p6de lnterprevas, toda a lnter.pretaçlio de Lei duvidosa a tar Leis, assim como p6de fazer, e derogar,
esse respeito, podendo ser, ou em prejulzo porque essa attrlbul~Ao estA fundada em um
do Tbeaouro, ou de encargo ao povo, deve artigo da Constitulçlo, que é o artigo 15 pa·
comecar pela Camara dos Deputados. Quan· ragrapho se, que diz (leu); logo, Interpretas interpretações de Leis, especialmente das tal-as e revogai-as.· Mas, pergunto eu: p6da
Flacaes, se têm feito com maior gravame do esta Camara, lndiatlnctnmente, exercitar es·
povo, e que veroslmllmente nlo foram da ln· tes actos? Digo que nlo; esta Camara nlo
· ·tençlo do legislador' 'l'em·se dito que a Con- p6de Interpretar Leis de Impostos, sem ser
1 utulçlo da Aaaembléa perde o direito de na occasllio em que vêm remettldas pela Ca·
fazer Leis, e lnterpretal·aa. Quem o contesta? mara. dos Deputados, assim como nlo p6de
Mas a questlo ê se o Senado tem a Inicia· j Interpretar as .Lei~ de recrutamento, P6de
tlva de fazer proposlç8es para lnterpretaóllo : esta Camara, pergunto, suspender uma Lei
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de impostos? Se a Camara pudesse interpre- l'ia de Imposto: poderá interp1·etar emendado
tar sem vir da C111mara. dos · Deputados, como qualquer Projecto que vier da Camara do:!
alguns tllustres Senadores têm enunciado, Deputados; assim não póde suspender nem
taro-bem então podia suspender, por exemplo, póde revogar, nem fazer u·mu. Lei, ou uma.
ordenar que se não pague cisa, declma, etc.,, Resolução qualque1· sobre o recrutamento.
e podemos fazer Isso? Não podemos. Podemos Portanto, não ha razão nenhuma para se di·
revogar uma Lei de impostos? Não; logo nós zer que o podemos. Nós havemos aqui fazer
podemos tanto interpretar, assim como fazer Leis, porém, conforme com a Constituição,
.Leis, e revogai-as, etc. Isto ê, poderemos fa· que é a base fundamental: e todas as vezes
zer naquelles casos, em que nós poderemos que aqui quizermos fazer semelhantes Projetar a Iniciativa; nos outros casos só o pode· ctos, tremas contra ella.
mos fazer depois que a outra Camara tiver
O Sn. MARQUEZ DE I:~m.\::lrD'CPE: - Sr.
exercitado a sua iniciativa: então é que nós Presidente. Sou de opinião que 0 .senado pópodemos tratar de um imposto, interpretai-o, de fazer uma declaração · de Lei, que a Cae revogai-o, etc. Eu mostTei hontem, e me mara dos Deputados não tinha fP.ito clara
parece que completamente, que, se acaso no seu Projecto, e tanto não estava bem ex·
fosse dado a esta Camara. o poder de prin- pressa que alli se interpretou por diversas
clpiar a Interpretar Leis de impos~os, então fórmas, por is~o vendo o Senado que não
era manca essa attribuição da Camara dos era boa a interpretação que velo da Camara
Deputados, pela qual elles têm a iniciativa; dos Deputados, resolveu emendai-a, e encarporquanto com interpretações póde-se des- regou a Commissão de organisar o Projecto
truir todo o systema de impostos. Eu mos- com outra base. ·E será isto iniciativa? Con·
trei mais, que ;por causa de interpretações fesso ingenuamente que não sei a razão por
mal fundadas, podiam haver os maiores abu· que assim se entende. Nós tratamos aqui de
sos. Vi na ,minha Pa.tria uma interpretação fazer alguma Lei de Siza, ou sobre impos. destas, feita pela Junta da Fazenda, a res· tos? Se o fizermos, então teriam lugar essas
peito da Lei da Decima. Diz a Lei da Decima observações e teriam razão os que dizem que
no seu .primeiro artigo: - Todo o proprie- não nos pertence a iniciativa; mas aqui só
tario pagará.. - Ora, por .exemplo, eu tomo se trata do modo da arrecadação; por consede arrendamento uma propriedade por 300$, quencia nós podemos tratar destes objectos;
e subloco-a llOr mais, não queriam os da , deve entrar em discussão a materia, porque
Junta que se pagasse sõmente do valor de I é muito pr01pria da nossa competencia; muito
300$000, que recebe o proprietario, que se embora ella seja rejeitada, ca!"1. um tem o
manda cotisar, porém até do mais, porque o seu voto; mas nós podemos tr r da mateinquilino a subloea a outro e essa pessoa ria que é mera interpretação; -~-ta-se do que
poderá. arrendar ainda por muito mais do é de regra geral, que é dizer que se deve paque isso: quizeram portanto que não só pa- gar (leu); aqui está o que a Lei tem fixado;
gasse o proprletarlo, segundo o que a Lei qual ha de ser a razão por que se não ha de
manda, mas ainda o que não é praprletarlo, interpretar? Portanto, estou que é da nossa
e que especula, correndo risco nas subloca- competencia que não vamos contra a Constl·
ções, como em qualquer outro ramo de ln- tulção, é uma Lei, uma· 'providencia que é
dustria. e não obstante o artigo ser claro, a necessarla, que é das nossas nttrlbuições, e
Junta da Fazenda interpretou-o assim, e gra- por isso a Lei deve Ir avante, e deve passar
vou os povos ma.ls do que a lettra da Lei os na segunda discussão.
O SR. MARQUEZ DE CARAVELLAs: -;Sr.
gravava; aqui temos o perigo de uma pouco
exacta interpretação. ·Por codequencla pa- Presidente. Estamos com u·ma nova questão,
rece-me que, se as Inter-pretações, podem isto é, que tendo a Camara dos Deputados a
muito alterar as Leis, como no caso apon· iniciativa sobre os Impostos, esta.mos nós
tado, e em muitos outros têm acontecido, é por isso inhl·bldos de lntel'lpretar a Lei de
de · evldenela. que esta Camara nllo p6de ln- Impostos. .'0 UJustre .Senador assentou que
terpretar pela primeira. vez qualquer mat" fazia. um grande argumento dizendo que o
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paragrapho so do artigo lS dtz (leu). Ora. legado de usotructo, que é dlstlncto do leasstm como a Camara dos Deputados não gado da pr~prledade. Sobre Isso digo que a
põde fazer Lets para suspender Impostos, não dectsilo (que jA se leu neste Senado) do Con·
poderá Interpretai-as? A deducção nAo me selho da Fazenda, emquanto nio houver le·
parece conforme. Quando se estabelece um glslaclo em con-trario, tem provisoriamente
Imposto novo, quando se revoga, ê uma no- autoridade de cousa julgada. NeUa se decla·
vacilo, !POrque ê suspender aqulllo que exls· rou que pagando-se a declma da propriedade
tta, mas quando se . interpreta, lnnova-se? dos bens de raiz deixados em testamento, que
· Não: o que se diz ê o que manda a Lei, a ê a que entra no Inventario, nlo ha dtrelto
!nterpretacAo ê declarar o sentido da Lei; o de se exlgtr a dect·ma do lm.posto de taea
que esta manda, por c~sequencla, não é ln· bens, asstm parece de razio, visto que nlo
novacão; até aqui podemos fazer, não altera· entra no Inventario tal usofructo, que é o obmos nada, e que podemos ê mostrar qual ê jecto eventual, e conseguinte, malormente se
o sentido da Lei; portanto como ê que nós o ê usofructo de terras, que para darem ·fructo
não podemos fazez:, porque se diz que a outra precisam de annual emprego de capltaes e
Camara tem lntclattva sobre as l·mposlcões? braços.
Isso só quer dizer, ou oppOr uma tniposlcilo,
Se os Interesses da rend.a publica recla·
ou ttrar ou suspender, :porque ê alteracilo da mam decisão declaratorla, que exclua tncer·
Let existente; .mas não pertence a esta Ca· tezas, o Mf.nistro da Fazenda póde fazer de
mara Interpretar a· L.el? A Camara lnterpre· novo para isso a sua proposta á Ca,mara doa
tou a ·Lei doutrtualmente, ·o Conselho da Fa- Deputados; e então se procederA na conforzenda Interpretou judicialmente; para fazer midade da. Constituição. Entretanto, na duexecutar a Lei ê necessarlo que Interprete vida, convêm seguir-se a equitativa da regra
que se procure saber qual ê a mente da Lei; do Codlgo Imperial dos Im.peradores ROmaportanto, aquUlo ,que se Interpreta a respeito nos - ln verbis, contra FLscum - occorreele uma Lei, não ê lnilovacilo. Julgo pois que nos a este respeito o elogio que fez no S~
esta Camara não está. lnhlblda de fazer ha· nado ao Imperador Trajano o seu PanegyteJ.1)retacões de Lei, sobre as quaes teve lnl· rlsta PUnia - MaximACl sua e8t gloria., Om8ar
clatlva a outra Camara; não fazer com a smpe vincitur Fiscus; cu jus nunquam m.aza
nova, mas só declarar qual ê a mente da Lei, oousa est, ensi sub bono P.rinctpe.
não está na Constltutcão essa restrlcção.
O Sn. CARNEIRo DE CAMPos: - Sr. Pre0 Sn. VISCONDE DE CAYBÚ: - Sr. P.resl· sidente. Levanto-me unicamente para respon·
dente. Quando no anno ;passado remetteu & der ao illustre Senador, que disse ·que a con·
camara dos Deputados os papeis e documen· clusão era mal tirada; o IUustre Senador,
tos concernentes á lnterpretacão da Lei do olhando para o artigo constitucional, assen·
Sello, das heranças, assás manifestou reco- tou que exceptuando-se os mais actos legisnhecer que a Iniciativa dessa Interpretação lativos, quaes o de fazer Leis, suspendei-as,
era .privativa dessa Camara, e não ã dos Se- ou derogal-as, quando fosse sobre Imposições,
nadores; e portanto parece que esta materla recrutamentos, etc., s6mente não se excenão póde mais entrar em justa duvida. Po- ptuarA o de Interpretar; ,porque diz o artigo
rêm, como ae tem debatido com tanta vehe- ló, que ê permtttldo ãs Camaras fazer Leis,
mencla este assumpto, submetteu ao ·Senado Interpretai-as, etc. A Constltuh:Ao fez a reoutras razões de :minha opinião.
gra geral, allt só appUcou Aa Camaras a geTem-se dito que, pendendo lltlglo sobre a neralidade de fazer Leis, e Interpretai-as, naarrecadação do Imposto de legado de uaofru· quelles casos que não são da excepção; este
eto, ê .necessarla- a declsll.o do Cor,po Legls· ê sobre Impostos, sobre o recrutamento, solatfvo sobre este objecto, para nlo ter pre· bre as propostas do Governo. Pergunto eu:
'juizo a Fazenda Publica, e não ficar Incerto Se o Governo fizer uma proposta, onde val
o direito d&s partes; tanto mats que a Lei a Iniciativa? A' Camara dos ~putados. Sup·
dos Sellos ê geral para toda a especle de le- ponhamos que esta proposta vem da Camara
gados, e portanto, tambem comprehenslva do dos Deputados, e que eahto aqui; ê·nos licito
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. por este principio fazer u·m novo. Projecto não podemos mais tl'atar delle; trate-se do
sobre a mesma proposta do Governo? Nilo: novo Projecto, que foi apresentado. Disseram
e porque? Porque Isto ê negocio que J)l'ln· que não pertence sobre Impostos a lnlclattva
clpla sem1pre na outra Camara. Ora, como se ao Senado. Eu convenho, e até estou que
diz que este Projecto, que aqui está, não ê elle deve ser rejeitado, não porque esta Ca·
uma cousa nova? ·Eu estou certo que n6s el· mara não tenha df,relto de Interpretar Leis
tamos com um Projecto novo; ,portanto es· sobre impostos, por isso que não tem a inl·
tamos principiando, estamos tomando a lnl· clattva, mas por outras razões, Eu já disse
clatlva: isto é tã.o claro como a luz do dia. que interpretar não é Iniciar; como se póde
Eu jâ hontem mostrei que a Constituição, Interpretar uma cousa que não esta. Iniciada?
quando pOz a Iniciativa, em materla de im· Não é posslvel, ê necessario que exista. Argupostos, e de recrutamento. na Camara dos mentou-se com abusos que têm havido; mas
Deputados, não fez uma cousa meramente ar· eu não sei que esta Ca.mara .possa commetter
bit.raria; a razão foi. porque nos systemas ll· abusos .por fnterpretMões, e fazerem introdu·
vres, é preciso acautelar os gravames, que .se zir um direito novo, debaixo da. sombra. de
podem impOr â massa dos povos; por lsi'O interpretação, quando interpretação não é ounão julgou que estava a Nação a coberto des. tra cousa senão mostrar mais cla.ramente o
ses abusos, senão 'Principiando essas mat.e- sentido da ·Lei. E' uma :proposição toda. poli·
rias a discutir-se perante a Camara electiva, tica·. quem tem direito de entender tem di·
que deve estar mais ao facto das necesslda·l relto de lnterpreta.r. Quem ha de privar um
des e circumstancias dos povos, aos Senado- Individuo· que interpreta, se elle precisa, para
res. em regra, residem na Côrte, e podem conduzir suas acções? O Juiz tem netessi·
ter falta de algumas informações. mas quan· dade de interpretar a sentença que deve ser
do a cousa alli principia, alll se debate, am executada, quando se não recorre a um trise · vê melhor o que ê contrario aos Interesses bunal su.perior. Pois este direito, que € per·
da massa. Eu tenho já mostrado que as ln· mittido aos magistrados, ha de negar-se ao
terpretações podiam alterar multo o systema; I Senado? Elle tem nesse caso particular (fallo
de impostos, e podiam alterai-o de maneir& cm referencia ãs Leis de impostos) o que tem
multo gravosa. Um dos grandes argumentos o individuo e um magistrado; e o Senado
que se apresentou foi interpretar e . decla.rar, não ha de ter o direito de Interpretar Leis
e não se revoga nada. isto é o que devia ser, de impostos, porque põde estabelecer um· di·
mas uão é o que semp.re acontece, cuida-se reito novo? Este facto suppõe que interpre-·
que se declara, e altera-se para mais, ou : tar ê inicial', quando não é mais que mospara menos: e tudo ,p6de ser contra os reaes 'trar claramente qual é o sentt<i0 da Lei:
e verdadeiros Interesses da Nação. Não quei· ~tortnnto, sustento que ·o Senado tem a iniramos senão o que de direito nos pertence, cfatlva para Interpretações de Lei sobre im·
segundo os principlos constituclonaes. A Ca· postos, quando julga que ella não é clara.
mara dos Deputados é a que vigia mala iv.· que não introduz esse direito novo, dado
mediatamente sobre esses objectos. sAo d~ pela Junta da Fazenda, porque isso foi ma
direito della. para Isso ê que ella. existe; n6s nffesto abuso; qulzeram. J:egular .os negocio!.
temos tambem attrlbulções, as quaes nos alio do Bra.zll pelo artigo da Cisa, que tinha sidr
privativas, como a de Julgar os grandes em• para Portugal; entretanto não ê com abusar
pregados da Nação, e outras: a Constituiello que se deve argumentar. Trata-se s6mente dtt
r.onfiou esses objectos 11. nossa prudencia, U· interpretar, que quer dizer: pOr a cousa com
IIm como as outras do zelo ardente dos Depu-/ maior clareza, por mala nAo estando a Ld'
tados.
·
clara, nem tendo as decla,rações precisas: f
o SR. VERGUEIRo: - .Sr. Presidente. Mui· por cõnsequencla variedades de opiniões, d&
to se tem perdido em argumentos f6ra da ve-se mostrar qual é o sentido da Lei a ess~
questAo. Logo que - n6s deela.ra.mos que o respeito; nesta conformidade parece que ('
Projecto da. Cnmara dos Depu~dos não é Senado tem direito. Voto contra o Projecta
tcelto, claro estd; que esse processo acabou. : porque nAo me agrada a. sua doutrina.
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O Su. AUlElD.\ E ALDUQUEBQUE: - Sr. tributo novo, que se vai pagar, porque fOra
Presidente. Tem-se dito quul tudo, e ndl uma Lei nova; ê sim m·arcar como se deva
temos dous casos, um ê, se o Projecto deve pagar o que já estA Imposto. A' Camara doe
ou não ser admlttldo, e esta ê a primeira Deputados compete a Iniciativa sobre lmpoa·
questão; o segundo ê se podemos lnter;p.re- tos, ;porque ê ella quem deve ministrar ren·
tar: ora, se se ent~nde que não estA em es- das para as despezas da Nação; quando se de·
tado de se admlttlr, rejeite-se, mas a que&o roga u-ma Lei concorrem a.m·baa as Camaras;
tllo 6 sobre a Interpretação. Opinou-se que a mas pergunto eu: e quando se Interpreta.
Constituição prohibe a Iniciativa, ou eeta deroga-se porventura a Lei? Nilo, certamente.
iniciativa tenha .por fim estabelecer ou mo- Eu não vejo aqui Legislação alguma sobre
derar os impostos, se assim ê, esta Camara. impostos; o que se diz o que 6 a ·Lei, bem
não p6de diminuir qualquer lmposh:ão, que entendida, ·parece querer que se pague: Isto
fOr projectada na Camara dos Deputados, que põde fazer qualquer das Camaras, como jA
ê o mesmo que dizer que a Constituição não disse, p6de fazer o mesmo executor da Lei,
tem effelto nesta parte, e isto é um verda.. com a differença que nós fazemos authentl·
deiro absurdo. A Camara p6de interpretar, e camente, isto ê, como regra que todos devem
o póde fazer todas as vezes que a necessidade seguir, e os outros não o fazem de um modo
obriga; portanto, digo que ê preciso aca.bar menos geral. Disse o Ulustre 1Senador que ~
com estas questões: mas: a principal é sobre dado Isto á Camara dos Deputados, porque ê
o Projecto, embora se rejeite ou se metta em electiva, é uma Camara que deve zelar mala
discussão geral: se esta materia pertence a I os interesses da Nação, e evitar que os seus
esta Camara dê-se para Ordem do Dia; mas eu 1 constituintes sejam mais onerados do que
devo tambem lembrar que já nesta mesma i convém, mas aqui não se faz mais do que
Camara se tem feito Leis de impostos: a Lei dizer-se: a Lei de\'e ser entendida assim;
que manda pagar as taxas do Projecto de podia mesmo vir a esta camara o requeri·
construcções de novas obras, etc. Não é uma mento que deu motivo a esta interpretação, e
outra cousa mais que uma Lei de impostos então diriamos que foi justa a sentença do
que já foi approvada; hontem disse e torno Conselho da Fazenda, porque entendeu a Lei.
a dizer hoje que determina despezas, não t Disse mais o nobre Senador que nós poderia·
mais que indirectamente determina impostos: mos, não sei como isso possa ser, porque
estabelecidas as despezas hão de se paga.r, l como zelo, outro zela tam.bem os interesses
;preciso que ellas saiam de alguma ·parte, e do publico: a camara nunca tomarA outra
não chegando as actuaes rendas de necessl· attribuição que ·não lhe compita. Disse que
dade, se ha de recorrer a imposições directa• esta. ·Camara já fez uma Lei de impostos que
ou indirectamente. Concluo que para inter- foi a respeito das obras. Enganou-se o Uluapretarmos a Lei, que deu lugar á duvidas do tre 1Senador: essa Lei foi proposta na caConselho da Fazenda, temos toda autoridade. mara dos ·Deputados, e veio para aqui. Se fOr
O Sa. MABQUEZ DE CABA\'ELLAs: - Sr.. necessarla uma imposição, a Lei ha de prln·
Presidente. Fui arguido de que admittlndo, clplar na Camara dos Deputados, portanto a
segundo a Constltutlção, que nos não com• estes argumentos tenho ll'espondldo; ê claro
pete iniciar Leis de impostos, nem para a que esta. Camara p6de tratar da materla em
suspensão, ou .revogação dellaa; por fim questlo, damdo uma interpretaçlo authentica
disse que podlamos interpretar essas Leis, ve- ã Lei, no .ponto em que appareeeu a dnYf.da.
ja:mos, pois, como foi isso. Dei a razão do Esta ê a minha opinião.
meu dito, e ella _ainda não foi deatrulda: mas
O Sn. CARNEIRo DE CAMPos: - .Sr. Preat·
segundo o costume geral, quando se nl\o po- dente. O lllustre Senador diz que nl\o olhe fo.
, dem destruir as razões que se apresentam. ram .respondidos os seus argumentos; dll
ladeia-se como agora se fez, e p6de suppôr-se que com a nossa Interpretação nada tnnova.
do que se me argue, que eu disse que a Ca· e eu digo que a cada passo com estas lnter·
mara pôde abusar. Eu disse multo positiva· pretações se está tnnovando, porta.nto repito
mente que não fazla.mos com isto uma Lei que se Isto fosse como emenda podia pusar,
de Imposto, porque ella j4 existe, .nl\o é um como ResoluçAo nova, nlo. O nobre Senador
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interpreta este artigo com a mesma liberdadu tra. Ca.mara, e o Imperador, como Chefe · do
com que interpretou outro artigo sobre a li· Poder Executivo, tem direito de propôr; mas
berdade da imprensa; eu não me accommodo só no corpo da Assemblêa ·é que se dá o dl·
com isso.
I'eito destas cousas. A Camura dos Deputados
O Su. Vnwo~vE DE ALCA~'r.tJu: -Deve tem só o direito a quatro cousas, que são:
sempre q1,1alquer dos membros empenhar-se tributos, J·ecrutamentos, escolha da nova dy·
em mostrar qual a. sua opinião: ora o motivo nasti'a; en1 outro lugar vem iguaJmcnte o de
ora uma sentonça dada no Consel11o da Fa· instituir exame sobre a administração pu·
zeuda, que é como se deve pu.gar o sello da blica; ma.s interpretar, diz muito bem o noherança, cuja propriedade era deixada a um, bre Senador o Sr. Marqucz de Caravellas, não
e o uso a outro. O testamenteiro pagou o é legislar de novo; é sim declarar a Lei an·
sello de toda a herança, que era a questão tiga. Nós concedemos que o Senado é -legisdo Conselho da l•'azenda; e parece que isto lador, e queremos ao mesmo tempo negar-lhe
aconteceu com legados do Padre Corrêa; o o direito de interpretar? :Sobre só os quatro
testamenteiro pagou o sello de t~a a he· objectos é que a Camara dos Deputados Çem
rança; ma.s esta propriedad-:· era doada, e di- exclusiva iniciativa, mas esta Camara põe a
vidia o testador o seu dire ••o l:lobre aquella sua sanc!)ão nas Leis que dalli vêm; logo
propriedade; deixando o usofructo a um e a como é que não póde ser autorisada a dizer
propriedade a outro. O Promotor, a quem a
qual é a sua interpretação? Se ella tem o
Lei encarrega esta cobrança, disse que como direito de interpôr a sua autoridade, e deo usofructua.rio não tinha. que pagar, porque
clarar :pela sua sancçiio qual é o sentido em
como a Lei ma.ndava paga,r a decima pal'te
que legisla, como se quer negar esta attrido que se achava no espolio do tt!stador, se
buição a.o Senado? E' fazer uma injustiça,
o herdeiro achasse que pagou de mais, muito
exorbitar da Constituição, ussim primeiro
embora fosse haver do lega.ta.rio. O Promotor
que tudo, requeiro que se vote sobre este
redarguio sobre esta senten!)a; para isto ra.
objectQ, se a Lei !Proposta, é susceptinl de
quereu ao G&verno, expondo a duvida conhe·
approvação, ou de emenda; eu já decla.rel
cida delle, dizendo que a Lei era duvidosa.
que não approvo o Projeeto, mas pouha-se á
O Governo embara!)ou-se, e mandou á Ca.mara
rotação
esta preliminar, uma cousa é fazer
dos Deputados, e não podia mandar aqui:
offereceu-se na Camara dos Deputados o seu uma Lei, outra. é interpretar a Lei: quando
Projecto de interpretação, e veio ao .Senado; se faz uma Lei ella. póde cahir, e não se faleste não annuio, antes tomou base diversa, lar mais nesse objecto, porque julga a Cattue o usofructo não é legado, sim um onus i -mara que não é necessario legislar sobre isso,
encarregou a Commissão de Legislação o to- ainda mesmo sendo ,proposta pelo Governo;
mar em consideração esta amphibologia da. mas quando se pede a interpretação de um...
Lei; a Commissio offerece um Projecto, to· Lei, existe a necessidade de se declarar: pormando por base que o usofructo é legado, e que a.Ha.s param os negocias que são connccomo t&l sujeito â taxa. Eu já disse hontem xos I o Governo sentio-se embaraçado pa.ra
os motivos que teve a Commissão, e quaes executar a Lei: o caso tornou-se .duvidoso, e
os motivos que teve para propOr ·este Proje-:. toda a decisão dada. so~re uma ·Lei duvidosa
cto; eu não esta.va. presente, quando elle se 6 nulla. Qual é o Paiz que póde fazer executa.r
redigio, e isto mesmo se vê porque falta. a esta. Lei? Diga muito embora a. Assembléa: a
minha assignatura, mas isto não obsta; as· duvida proposta pelo Governo não procede,
sim eu como Senador, e amante da. Constitui- porque a Lei é entendida. desta maneira.: porção, não posso deixar passar sem declarar o tanto nds temos necessidade absoluta de dar
meu voto, porque é inherente a esta Camn.ra a lnterpretacão authentica. A Cama.ra. dos
o direito de interpretar; porque quem inter· DeiJUtados deu uma que não a.gradou. Nós
preta ê o legislador; e quem é o legislador? devemos dat-a: diga-se multo embora a Lei
São as Camara.s. O ;Senado não fórma uma nâo tem duvida, 'POrque ella. se entende desta.
·parte da Assembl~a.? E como se quer que não manei·ra: mas nlio fique sem decisão, qual·
tenha este direito? A Assemblêa; ê uma ou· quér que êlla seja, Assim o Senado decido.
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isto porque muito -convém ao andamento dos Nin.guem disse que <.;n regra o ·não tinha,
tanto assim que eu leio o artigo da Constl·
negocias, que uma tal duvida paralysou.
O Su, :\L\UQUE:t Dt~ I.xn.utuul'E: - Sr. tuição, elle diz: o .Senado tem direito de fa·
l'l'CSidente. Eu só farei uma reflexão: não zer Leis, int.erpretal·as, etc.; o que eu disstt
posso ouvir a sangue frio dar-se uma razão foi, que a Camara não tem direito de tomar
que até aqui ainda não foi admittida, e é que esta iniciativa em materia de impostos; aqui
a iniciativa dos impostos é dada á Camara a base principal é a mate1·ia do imposto: a
dos Deputados, porque o Senado havia de Constituição estabeleceu a Caixa Pubiica de·
abusar; não posso convir em tal: a razão baixo da immediata inspecção da Camaradas
por que se dá á Cumara dos· .Deputados é Deputados; não trato se isto' é bom, ou não:
porque a ella compete dar as rendas para as mas nós vemos que isto é o mesmo, até nas
despezas da Nação: Quem quer os •princípios outra.s Nações; porque na Camara dos Pares
quer os meios; ha receio de que o Senado em Inglaterra até não se póde fazer emendas
abuse, e não se attende que elle está sempre em materia de impostos 'á. Lei que vem da
a refutar o que vem daquella Camara, pol· outra Camara, e a iniciativa 'Pelo menos perque entende que não convém? Dizer;se que o tence sempre aos Deputados em todos os PO:Senado havia de abusar é absolutamente ab· vos que têm systema representativo como o
surdo. Acho que o Projecto deve ser admit· 1wsso. Eu estimarei muito que se decida isto,
tido; que se lhe façam innovações, sejam porque tenho de fazer aqui muitas propostas
quaes forem, comtanto que se dê andamento sobre interpretações de impostos: eu me pera esta materia; é preciso acabar com isto: suado que me tenho contido bem dentro da
assim o :Projecto deve passar á segunda dis· lettra que marca a Constituição: interpreta·
cussão; decida-se, rejeite-se, ou façam-se as ções fazem todos, até um meirinho, quando o
em~ndas precisas: tudo o mais é contrario Juiz lhe mantla fazer uma cousa, as faz, se·
aos bons principios.
gundo o que entende; mas isto não tem nada
O SR. C.mxEruo DE CAm•os: - .Sr. Presi· com a interpretação autbentica; antes estas
dente. O n()bre .Senador avançou uma propo- interpretações que se têm dado é que têm
sição, pela qual me parece que me não en· feito nascer taes questões.: 'POr isso é que a
tendeu bem. O ·que eu disse ·foi, que em ge- Constituição pôz esta parte debaixo da imral nessa interpretação se 'POdia fazer alte· mediata fiscalisação da Camara dos Depuração contraria, ainda na boa fé, e apontei tados: portanto, se nós tratamos de emenda,
Leis antigas que interpretando-se, f~zeram-se então não ha duvida nenhuma, a Constituição
mais gravosas; isto é o que eu disse, e que nos não prohibe fazei-as, mas se não trata·
interpretando os impostos poderíamos ainda mos de emendas, e sim de cousa nova, não
aggravar muito mais esses impostos. Agora nos é dada a iniciativa. Diz o nobre Senador
o presente Projecto é que quer que pague o que nós estamos obrigados a dar uma decl·
proprietario; e quer que o usofructuario pa- são, porque o Governo propõe a sua lnterpogue, vin·ha portanto a 'J)agar-se mais do que sição; pois por isso estamos nós obrigados?
a Lei originaria mandava pagar; não. se diz Não: o Projecto que aqui cahio póde ser de
que a Commissão fizesse isto com mA. lnten· novo alli offerecido; vâ o Governo .Ia. piopôl-o
ção; foi essa a sua opinião, mas disse que outra vez; não é esta Camara que ha de fa·
por este mesmo principio é que nascem mui· zer isto, contra a lettra da Constituição.
tas vezes erros em boa fé, e pelos motivos
O Su: PRESIDENTE: - ·Proponho se dão
que já se ponderaram é que quiz a Consti· por discutido? (Sim). Neste caso o regimento
tuição pôr esta attribuição na Camara doa aponta como devo fazer a proposição; eu 'leio
Deputados, por Isso mesmo que são homem~ o que elle diz: finda a discusl!ão (leu); bem
da lmmediata ·nomeação do povo, e depen· sei que se têm aqui lembrado as propostas
• dentes da· massa que os escolhe: isto não é preliminares em terceiro lugar.
O .SR. MARQUEZ DE CARAVELLAs: - Eu
em nada offensivo ao Senado. Quanto ao que
disse outro illustre Senador, ~li são repeti· conviria nisso se V. ·Ex. não-. houvesse dlldo
çõcs do que se tem dito; como é que se p6dc p~ra Ordem do Dia, como deu, se era ou
prohibir (t Camara o direito de intor:p.retar? niio ...
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O Su. PliEillllE!'\TE: - Não sei isto: o que
cstâ na Acta não é isso.
0 Sn. l\-1.\UQUEZ u•: ·MAme.\.: - Sr. Presidente, Se V. Ex. propõe como está no Rlegimento, muito bem; senão, eu peço o adiamento indefenido, para não ficar aqui inde- ·
ciso se a Camara tem ou não a iniciativa.
r
O Sn. PJCF.SlllEXTJ~: - Proponho se passa
á 2• discussão? (Não). Fica rejeitado o Pro-.
jocto.
·
!
A outra parte da Ordem do Dia ·é a segunda discussão da Resolução que concede ao
Hospital da Caridade de Porto-Alegre auto·
rlsar a quanti-a de oitenta contos de réis.
/1

Foi lida pelo Sr. Secretario, c entrando em discussão disse

:J." Projecto de Lei pelo quul os
arrematantes de quaesquer rendas
publicas ficam isentos de propinas e
quaesq•ner outras cleRpezas de arre-matação.
3." A Resolução autorisando as Camaras Legislativas ·pa:ra pod·erem
prover e admittlr os seus empregados.
4:' Pt•ojecto de Lei concedendo privilegio aos lavradores e manipuladores de chá.
5.'' Resoluç1\o relatiYa aos Brazileiros que estudando nas Universidades
estrangeiras. voltarem, e quizerem
concluir os seus estudos nos C.ursos
Juridicos, ou em Academias Medicas
do Imperio.
6. Projecto de Lei sobre a isenção
de direitos por entrada em todas as
Alfandegas, de lh'ros, etc.
Levantou-se a sessão <Lepois daf!
duas horas da tarde .

O Sn. VERGUEmo: - Sr. Presidente. To·
das as vezes que se tem apresentado seme·
lhantes Projectos, eu sempre me tenho opposto. porque estas concessões não são mais
. do que fazer nnnullar as Leis da amortisação, ellas ou são ou não de interesse: se são
de interesse devemos .. sustentai-as, embora SE'
diga que é por 'Um motivo de caridade que
22• SESS,\.0. EM 27 DE :vrAIO DE 1829
/ se quer desprezar.
O que é que nõs damos? E' esse cabedal?
Não. E' o direito de comprar bens de raiz;
mas não lhe damos esses ~pttaes, que ainda lhes é preciso adquirir taivez. Falia-se de
A's 10 horas, achando-se presentes
55 Srs. Senado:es. declarou-se aberta
oitenta contos de réis, empregados em bens
de raiz! Aqui na Côrte pouca cousa é; mas
a sessão; e, lida a Acta da antecedente, foi approvada.
nas Provindas, taes ha. onde se pôde comprar ter.ras, em que se funde um •Estado:
O Sr. 1° Secretario deu conta de um
podem-se comprar d'Uzentas leguas, de terra
officio do Ministro do Impet:io.
com esse dinheiro: ora não poderá elle comprar o terreno de uma P.rovincta para se inO Sn. PnESIDEXTE: - Tem o Senado ou·
uttltsn.r? Pôde. Oitenta. contos de réis podem vido a participação do Ministro do Imperio,
se emprega.r em terrenos tres ou Q\tatro ve- estâ no caso de dizer o que entende. se reszes maiores do oue alguns gra.nd.es Estados ponda ou se simplesmente se diga. ficar inda Allemanha; como estas concessões vamos teirado.
derogando as Leis, com 'Prejuizo da Nação, e
O Sn. :\fARQUF-7. nE
lNIIA~murE: - Sr.
das suas rendas; assim que passou para uma Presidente. O negocio é de importancla, e de
eu logo vi que · apparecla. outra, e outra a reverencia, não só pela partldpação do Go~dir o mesmo; voto portanto contra o Pro- verno, como porque neste din se suffraga a
jecto.
alma. do prfmeirt> prelado da Igreja: assim
Dando a horn ficou adiada esta parecia que ·cessassem os traba.lhos do Sema teria.
nado nesS€ dia, é mesmo da Caridade Christã
O Sr. Presidente desf.gnou para Or- assistir a. este a.cto; parece-me que deve ser
dem do Dia o· seguinte:
feriado este dia tpara darmos esta prova de
1." Conttnnn.Gão da. Resoht!:ão adiada. reverencia ã. Igreja.
0
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0 SB. 1\L\BQUEZ DE .SAN'!'O â.M.\llO: - Sr.
0 .Su. .M.WQUII:Z llE 8, Jo.~o DA P.u.MA:
Presidente. O negocio não me parece de tanta. Sr. Presi-dente. Parece-me multo justo que
importancla, como ,pareceu ao nobre Senadol' este ~senado dê uma demon1tracão de res·
que acaba de tallar.
peito e caridade chrlsti, por occasião do of·
E' um acto !unebre; e de caridade, en1 flcto funebre e A memoria do Santo ·Pad•re:
que se pôde deixar de ir, sem que haja nadR o que a deputação não seja de menos de 7
de falta. de respeito ao Chefe do Governo: membros; mas oocorre-me que indo 7 póde
mas tomando em consideração a participação faltar numero para formar cau: ou me lemque faz o Governo, vejo que ê um acto que braria de uma cousa, que ê toda a attribul·
elle faz para demonstrar a consideração em ção de V. Ex .. e é que se dêsse para esse dia
que tem o Santo Papa; não duvido que se o trabalho das Commissões,
Ha muito tempo que se não dA Isso para
faça alguma cousa em prova do nosso •resa
Ordem
do Dia; estão parados muitos tra·
peito; mas que cessem os trabalhos, não.
balhos, e ha muito que fazer; por Isso julgo
Acho que não deve haver esta interruque fazendo-se sessão no dia das exequias
pção no Corpo ~gislativo 'Para. se dar essa
podiam conseguir-se ambas estaa cousas: pordemonstração de reSJ)e~to; lap•proVjO que se
que abria-se a sessão, e sem ser necessario
faça o mesmo que se faz quando fallecc al··
recorrer á. ordem, nomeava V. Ex. os 7 memgum dos membros de qualquer das Camaras,
bros daquelles que niio faZi!m maior falta ás
isto é, que se envie uma deputação de tres
Commissões, depois dfvldia-ae o trabalho; e
membros, quando -inuitQ, pois que atê bastaainda que nesse dia não pudeasem aa Com·
riam dous. Asalm se o Senado tomar em
missões dar -conta doa trabalhos, que flzea·
consideração o que lem-bro, vãQ dous, ou tres
sem, por não estar completa a Casa, re·
de seus membros representar esta Camara.
untam-ee outra vez, ao menos no dia &e&'Uinte,
O Sn. MARQUEZ DE INHAMnUPE: -Sr.
t aP'!'esentavam os trabalhos: assim semp~
Presidente. A primeira idéa, que me podia
se farto. aLguma couso., e não se falta á deoccor.rer quando f.allei erla. que ·fosse uma
monstração de reverencia em memoria. do
deputação; m.as uma deputação seria de 7
·santo Padre fallecldo, nem se falta A. tarefa.
membros: orn, mandando-se assim, ficava o
legislativa: ha trabalhos de Commissótls tan·
Senado sem gente para deliberar. Ouvi dizer
tos, ou mais importantes do que as dfacusaões
que fosse só de dous membros; mas que vão
do Senado: parece-me pois qu• desse modo
fazer lá dous Senadores? Será isto uma depucumpriremos com 011 dous deveres sem haver
tacão. Não. Em caso nen·hum se tem feito seperda de tempo.
melhante cousa. Eu conviria que fosse de 7,
o sa. MAnQUEZ »E tNHAMnUPE: -.sr.
ficando numero sufflciente para. se traba·
Presidente, Para o Senado dar esta derno1111·
lhar, se pudesse ser; parece-mil qu~ isto é um
t:raclo não vejo que aeja necessnrio andarmos
acto christão; qualquer JJóde lã ir e os que
:.\ buscar meios indirectos: manda-se a depu·
lá forem por motivo de religião não vê~
tnção, se houver Casa, haja sessão: não connquf.
vêm andarmos como que á9 escondidas. Este
Em toda a parte do mundo -christão se negocio deve ser ostensivo, e não me parece
fazem estas demonstrações de dôr, e sempre que tenha lugnr dar-se o dia ds Commfst~ões
- são acompanhadas de certa reverencia: Sua s6 por e&te motivo: com o que se dfue, -como
Majestade mandou participar ao Senado, e que Insinuamos que venha quem qui~er ao
dizer o modo por que faz este ll.Cto: não se Senado, e vá quem quf1er ás exequias,
dP.ve mandar uma deputação de <loua mem·
E como combfnaremoa n6a as dui!B cou·
bl'os; a mandnN::-, :::~Jr' então de 7, ficando su, te quaaf todos temos Commissões? Eu jll.
nnmcro suffici(mte pa.ra continuação dos t:-a- disse que me lembraria em primeiro lugar
.balhos; mas isso talvez não tenha lugar, por· da deputaciio de 7 membros; maa se ena não
que tirando, e algum mais que -cá. não ve- p6de ir com esse numero sem ·ficar a Cn.sa
nbn, cs que ficarem não fazem casa; por isso Incompleta., A melhor quo 1e declare o feria.·
é que ·disse que fosse o dia feriado, ante· do, do que usarmos do melo indirecto em um
vendo este embaraço,
amo que deve 11er OBtenafvo,
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O .Su. MAIIQUF.Z u~ S. Jo.io nA PAuu.:- 1ir: foram tambem a ellq. alruns empregados
Não é melo Indirecto o que lembrei, sim de mator consideracão: maa um lugar que
muito cl!recto, V. g~. ainda não deu dlr! deve ser occupado pelo Corpo Lagislatlvo ní'io
.para os trabalhei de Commlssões, não .ha. na- sei que esteja. marca.Qo alli; isto seria obje·
da. mais proprio, e decente ao Senaclo do cto para uma longa discussão: assim ·para
que combinar o modo do trabalho, com a de· que se niio falte á devida consideração não
monstração do respeito, que devemos á me- Yá a deputacão.
O Sn. VIscoxuF.: nJ;: c.wnt':: - Sr. Prcsi·
moria. do Santo Padre em suas exequias.
Se V. Ex. nomear a deputação, como eu dente. Conaldero bem funda.da a proposta do
·disse, e der o dia para os trabalhos das Com- nobre Marquez de Inhambupe, para o Senado
missões, aproYetta.se o tempo, ainda nüo ha- declarar ferindo ext~aordlnario o dia 2 de
vendo Casn.. Onde está nisto a indirecta, e Junho proximo, prefixo para as exequias de
o subterfugio, de que se tem falindo? Por Sun. Sa.ntlda!la Leã.o XII, visto o aviso do
mim, digo que o não descubra, antes coMi· Ministro do Estado dos Negocias do Impedero a medida que prGponho multo decente, rio. Ainda Que elle pa:reça de simples parti·
c digna desta Camara.
cipacão dessa. solemnidnde, todavia, na meu
O Sn. Pn~SIJlJI:XTE: - Eu devo doclarar entender, i·mportn. en1 virtual insinuação da
que o Ministro só participa, e não faz con- pia vontade do Imperador, para que o Senavite.
\
do dê publica demonstraç:io de reverencia á
O Sr.. VEnGUEmo: - Sr. Presidente. ·Eu memoria do Supremo Pastor da Igreja Ca·
nfi.o me posso conformar com algumaa das tholica.
Olliniões, que tenho ouvido. Não deve deixar
Objectou-se que o Senado, nem em Corpo,
de haver Senado, nem deva .mandar-se depu- nem em Deputaçiio, tem lugar privativo na
taç~o. Seria faltar aos nossos deveres, se nós Capella Imperial, e que é de seu de>·er con·
p!l.ra tributarmos esses respeitos deixassemos gregar-se em todos os dias que ni\o siio de
de occupnr a cadeirâ de legisladores.
feriados leg.aes. ~fns, sendo te.mbem obrigaDevem-se essas demonstrações de dôr ao ção de cada .Sen3dor comparecer d sessúo,
Chefe da Igreja; m·as lá está quem em nome nenhum lria. assistir â solemnidade de pa.r·
do povo christão dirige preces a Deus; li\ Ucipação Ministerial. Então a que proposito
estão as lgrejns. e cada um de nós em parti· !!e dirl.gio ao Senado tn.l pnrtlclpac;:ão'! A
cular põde muito bem suffragar a alma do perda de 4 horas de uma sessão se póde re·
Santissimo Padre.
parar, prOTogando-se mais uma hora de sesSe deb:assemos de vir ã aesaão IJlOr este slio, como jã se tem praticado. O publico sem
motivo, a culpa. não seria do .Senado, porêm duvida não estranharli. um ferindo extrnornossa; porque f6ro. desta Casa, somoe sim· dl.nario por um motivo tão reltgl.oso.
pies cidadãos. Ora, o que faz crescer esse
O Sn. MAnQuF.:z n~ PAnANAGVÁ: - Sr.
concurso mais 10, ou 12 individuas, ou indo Presidente. Quando se leu o offlcio. eu não
todos os Senadores? Parece-me que com isto att!ngl para o que era; pareceu-me que era
não se ruugmentn. a nossa demonatracão de uma simples pa•rtlcipn!)ilo de que se faziam
tnes exequfas, e nesse caao :bastava dizer-se,
respeito.
Qu2-nto a mandar-se uma d4lputaQiio, acho que o Senado ficava inteir!Ldo; mns como
um inconveniente grnvluimo: eu qui1era lP· emflm o nobre Senador levantando-se suscf·
ber que lugar hn de occupar? Pede a consi· tou esta especte. sou de opinião que o Senado
derB.Ção devida ao Senado que seja. ella tra- deve dar alguma demonstra.ção de su.a. consitada com .n.lguma. distfnccão, e eu ·não sel deração a semelhn.nte respeito, porque cousas
alnd·a qu.e lugar ae lhe reserva na co.pella.
h3. que depois de ncllas se fallar, é mP.ltn·
Lembra-me que estando na Camnra. dos droso o não convir com ellas; por consequen·
Deputn.dos, por occasião daa exequl.o.s de El· ela, fa&endo algum peso a. reflexão do Sr.
Rei D. João VI, se tratou de um ca1o deste!!, Vergueiro, acho que o melhor 6 nllo haver
e então Infelizmente 1e venceu que fosse a sessAo nesae dia, indo aatlsUr tis exequias
deputn.ci\o: o Gover.no participou .que estavn os Senadores gue poderem.
umn. tribuna destinada IJ)ara 011 que quizesaem
o 81. V~tiGtmtllo: - o que me parece,
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Sr. Presidente, é que não ha objecto sobre que
O Su. PnEBJDENTF;: - Isto ha de vil'
verse a questão da dlacussiio, o offlcio do 1 pan·. Ordem do Dia, ha tempo 'pa: a se ver
Ministro não faz mençR.o disto, e para estar. 1 a materla toda. Passemos á. ordem do dia,
mos a discutir é necessa.rlo que haja indica· I que ê a continuação da 2• discussão da reda·
ca.o.
.
i ccão, que concede ao Hospital da Caridade
o .Sn. M.\UQUEZ DE IXJIAYPul•E: - .Sr. / de .Porto-Alegre amortlsar a quantia de oi·
Presidente. Todos os dias estamos decidindo I tent-n contos de riiis.
negocias desta natureza, sem ser preciso uma
O Su. S.\TunxJxo: - Sr. Presidente. Hon·
indicação, então teremos de dar muito espaço tem o nobre Senador oppõz-se a que o Projede tempo segundo o regimento.
cto passasse, fundado em prlnclplos .geraes,
. o Sn. PllESIDEXTE: - Eu proporei as -opi· ·-Isto ê, que a amortisação de bens de mão
nlões, que têm havido, que são tres: 1°, se morta ê prejudicial á. Nação. Quando se estaha de haver Senado; se ha de ir a Depu- bclecc uma supposição geral, é sempre funtação; se ha de ser de 7 ou de 3; assim pro- dada em certas hypotheses; e quando se es·
ponho se dão por discutido (sim). Proponho tabelecem proposições geraes é preciso ver se
então, se quarta-fei.ra, 3 de Junho, deve ser se veri'fi.cam essas hypotheses.
feriado. Venceu-se que sim. Estão portanto
E' verdade que as amortisacões de mão
prejudicadas todas as opiniões.
· morta são prejudiciaes á Sociedade, e pelo
que toca âs communidades religiosas, ·não ha
o Sr. 1° Secretario apresentou o duvida al.guma; porque estas não tiram maior
vantagem, desviam capltaes da circulação,
seguinte
que por isso mesmo se tornam improductl·
P.\RECER
vos; porém porque fazem as corporacões re·
ligfosas este mal á Sociedade? E' porque as
A Mesa, tendo examinado o officio Mi- suas despezas são limitadas. os frades têm
nisterial do Imperio, que acompanhou o re- um vestuario de estamenha, ou burel; o seu
querimento de José· Pedro Fernandes, que rcfeitorio tem despeza certa determinada por
serve de offlcf.al-mnior da Secretaria do Se- lei, não excede a certo numero de pratos; os
nado, e tendo em vista as deliberações des~ .conventos e igrejas, que lhes são annexos,
Onmara sobre a gratificação ar.bitrada ao fazem-nas por uma só vez; as alfaias são
supplfcante e os offlclos, que vieram em res· sempre as mesmas; por consequencfa são ll·
posta pela Repartição do Imperio, é de pa- mitados a gastar só uma certa porção, e por
recer que subsisti-ndo ainda os mesmos moti- isso não augmentam os seus capitaes, não
vos, que serviram de base para as auae Reso- têm um destino que dar ás suas riquezas;
luções, se julgue subsistente o que a ·tal res· contentam-se com certa somma annual, e têm
peito se tem .resolvido, e nesta conformid·ade certas terras improductlvas, porque não ne.
ao Ministro.
eessltam de mais.
Paço do Senado, em 27 de Maio de 1829.
Ora, faltando no giro esses capitaes amor·
- Bllpo OapeUão-Mór, !Presidente. - ~ento tlsadcis, diminue a riqueza nacional;
pelo
BarroBo Pereira, ·lo Secretario. - Jo1é Carlos que pertence ao pagamento dos impostos, elM aunnck da 8Uva Ferrão, 2° Secretario. les ficam estacionados, os dizimas, que se
Vuconde de Oaethé, 3n Secreta.rio. - Ltdl pagavam ha trinta nnnos são os mesmos hoje.
Joaquim Duque·E•trada Furtado de Mendonça, Eis o ,lado por onde se <:onhece que são pre·
4° Secretario."
judiciaes; mas não vejo esses inconvenientes
·Ficou sobre ~ Mesa. para entrar em nas outras corporações de mão morta.
O nobre Senador diz que com 80 contos
discussão na ordem dos .trabalhos.
de réls no Rio Grande se poderia comprar
0 SR. SATURNINo: - Sr. Presidente. Creio toda a Provlncla: ao presente nllo posso sa·
que o •parecer da Commlssl.o se funda sobre ber bem o valor dos tel'lrenos, · mas posso dl·
o que jd. o Senado deliberou, eu desejo que zer que o estado da provlncla do Rio Grande
se exija essa deUberaçlo, afim de poder fal- ha. 30 annos nft.o ê o mesmo que hoje: u·m
tar com melhor conhecimento da causa.
boi então custava quatro pata.cas, .hoje custa
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muito mais do dobro: uma besta custa 20$000 hu de vh· por fim o grande flagello, que soe 30$000; uma lcgua de ter.ra, que custava breveio á Europa: quando por exem,plo, em
então 400$000, deverá hoje custar 4 contos, l:'ortugal se deu aos Padres de Alcobaça esse
visto que uma besta, que custava 2$000, ou tei~< eno, em que depois se edificaram 7 vll·
4$000, custa. 30$000.
Ias, o seu valor era mui pequeno, e depois
Ora, se o valor dos animaes cresce na quanto não cresceu elle? E não póde succerazão de diminuírem as passagens, logo 80 cter o mesmo com essas terras, que se vão
contos de réis não comprava mais que uma comprar, e que ficando amortisadas, serão de
fazenda: logo o que se diz a 'respeito de grave prejulzo ã Nação? Ha terras no Rio
comprar uma Província inteira não é exacto: Doce, que sendo tomadas em sesmarias, foo illustre Senador não está .bem informado. ram depois abandonadas; ::;e agora pouco va·
Pelo que toca á .applicação destes mes- !em, e por isso não são muito cubiçadas,
mos in·convenientes que ha das communida· tempo vhâ que se aproveitem com utilidade
des religiosas, já se disse, e está demonstra- da Naçao.
do, que nos hospitaes a despeza cresce e nos
Quauto a dizer-me que os frades não se
conventos, quando talvez diminua, é sempre applicam á cultura, respondo que isso é aqui
a mesma; por consequencia, crescendo a ne- no Brazil, e não na Europa; se os nossos fracessidade da despeza é necessario fazer re- des não exercitam aquella industria, em l'ot·produzlr os capltaes; é preciso que cultivem tugal os velhos terrenos siio plantados por
mais terras para supprir as despezas a que elles; têm nun1ero sufficiente para. formar
se comprdmetteram: véotSe isso bem, por communidades; ao mesmo tempo que no Eraexemplo, aqui no Rio de Janeiro: o Hospital zil lla. conventos que só têm deus ou tJ es
da Misericordia tem grandes despezas, e pol irades.
isso tem estes e uquelles bens; são amo:tisa
Eu sei que uma das razões que em Pordos por Lei; e qual é o prejuízo que á sacie· tugal houve para se não tirarem os seus bens
dade resulta destes bens na mão da Miseri- foi o serem ellcs mestres da agricultura. o
cordia? E' o mesmo, ou tanto se clles esti· acerto é que em Portugal sempre trabalha·
vessem na. mão dos capitalistas, quando só ram por augmentar as rendas, e não perdiam
provém o seu ·usofructo, e não vendem, nem occasião de adquirir, ainda que as suas desdispersan:Í; . estão amortisados ·por sua von- pezas fossem limitadas por Lei, e bem se vê
tade: por consequeneia não havendo nos hos- que os Padres Jesuítas tinham as suas despitaes os mesmos inconvenientes, que ha a pezas muito regulares, mas com tudo isso
respeito dos outros possuidores de mão morta !I sem:p.re presumiam os seus interesses, apezar
não tem lugar o recusar-se a concessão aos , de terem o que lhes chegava e de sobra; lemhospftaes da CaJridade.
·
j bro-me que até tiveram a habilidade de fa·
O Sn. VERGUEino: - .Sr. Presidente. O zer que um testador lhes deixasse um prato
nobre Senador de certo não me entendeu bem. de arroz por dia.
Eu não disse que com 80 contos de réis se poOra. o estado das corporações :religiosas
derfam comp'l'ar as fazendas todas do Rio no Brazil é assim? Não; está em abandono:
Grande; eu disse que com 80 contos de ·réfs elles não têm sequer quem vá administrar as
podiam se comprar talvez 200 leguas qua- suas fazendas; o que não acontece quando
dradas, ou mais; não se duvida que com esse ha gente bastante, em que se faça. a escolha
dinheiro se não comprem tantas Ieguas nas de bons fazendeiros; eis a razão por'que em
visinbanças de Porto-Alegre, mas nos confins Portuga-l sempre andam bem cultivadas as
do Uruguay talvez que com 2· contos se possa terras dos frades. Mas convém coarctarem-se
comprar um terreno maior 4 vezes do que os bens ás corporações de mão mor~a, porque
qualquer -dos grandes Estados da Allemanha. não acabam, ~ ~xistindo multo sem~re vivo
Ora, se essas .terras ainda têm tão pe- espirita de adquirir mais, p6de absorver os
queno valor. o mesmo não será daqui a 50 predios, o que não acontece com os dos parannos, por isso ê que eu julgo inconveniente ticulares, que se vendem, e giram com utili·
conceder-se que se amortis~m tantos capltaes; dadc do publico.
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JD' bem v.erdade que estes, cahindo em do1•es de predios urbanos têm tirado capltaes
mãos dos possuidores menos lndustrta.es, ar· da chculação.
l'l:linam-se: mas o grande inconveniente está
Ora., tambem niio llCZ:so coucebe1' c:omo ó
em se tirarem da cir·culaca.o até com grande que são mal administrados: elles têm admi·
desfalque de ciza: fazem-se tantas transacções nisti·adores annuaes: estes, é ve1·dade, que
com os bens não amorttsados que muitas ve- não têm um interesse, como particular, de
zes em poucos annos tem a Fazenda Nacional seus bens; mas se não ha o interesse pelo
recebido pela clza uma sommu. igual, senão lucro, ha o intereas8· que tomam pela rivali·
rua.ior ao seu valor.
da.de, o qual faz que ca.da um no tempo de
Ora, se nós vemos que os bens dos !ra· sua administração procure promover os bens
dcs são tão mal administrados, como serão os d·a.quelle estabelecimento: acontece1á haver
d·a.s ordens, ou confrarias? Serão mais bem um ou outro que 88 dealise, mas o certo é,
aproveitados os bens das irmandades do que que o povo acredita tanto nesta administra.aquelles que o mesmo cidadão administra? çl!.o, que deixa sempre legados, e não deixa
Elle cuida melhor do seu predio procurando a_quellea, que são administrados 'Pela Fazenda
sempre melhorai~. zela~ mais do que esta Publica: isto não é cousa ordinaria, é caso
communida<Ie: portanto, não 88 póde dizer extraordinario; isto é uma necessi<lade, e ne·
que serão mais bem aproveitadas as terras cessidade absoluta; sabe-se que não ha outro
das ordens, pelo contrario isto faz uma dlml• melo, eate é o unico de se estabelecer um
u ui!;ão no commercio, faz uma dlmlJiuição no hos·pital, que é de tanta nec(llssidade na Proimposto da slza: os mais argumento& todos vlncia do Rio Grande, onde morre gente á
são infundamentados: e quando eata amortl· miseria: é preciso haver onde se recolham
sação está ,prohibida ·por uma Lei: a fazer estes homens enfermos miseraveis, e não sei
repetidas excepções é fazer cahir a Lei; não porque se .nii.o ·ha de ajudar isso, ou porque
vejo drcumstia.Dcia a:lguma ext;-aordinaria se ha de suppôr que 80 contos de réis fará
para tanto; e se este hosopital merece alguma um mal tão grande á. Nação. Já disse que
considera!;ão, então todos 011 hospitaes do não estão no mesmo caso os bens de um hos·
Imperio estão no caso de a merecer, mas pital e os dos frades. O argumento maior, e
isto é o que não vejo: e convém mais sua· mais forte que se faz, é o de siza: mas os
tentar uma Lei má do que continuar no a.bu110 mesmos inconvenientes têm tambem os mor·
da taes dispenBU.
gados e muitas Nações e fóra disto não se vêm
A ,Lei de amortisação tem o cunho de muitas pessoas que fazem gosto de possuir
a,ntiguidade, com a sua reconhecida necessi· os predioa aos seus antepassados? Não ser'â
dade de conservar-se; desde o tempo de D. isto ta.mbem amortisar, ou· ·por vontade, ou
Affonso sempre as corporações tra.ta.ram de por Lei? elles não vendem a8 suas herdade&,
illudir as Leis, e o legislador de as susten· passam·n'as a herdeiros, que t::.mbem não ven·
tar. Assim tendo esta Lei o cunho de muitos dem, logo não !Pagam a siza: e diremos que
centos de annos, sempre sustentada pelos le· são prejudiciaes, s6 porque a não passam de
glsladorea, não devemoa dispensar nella to· paes a filhos'/
dos oe dias; eu sempre me tenho opposto a
O .SR. 1\!ARQUEZ DE Lnu~rPurE: -.sr.
isso, e não posso convir em tal a.mortisação. Presidente. Todos os bons Governos têm cul·
Voto contra. n concessão.
dado de fazer estabelecimentos que sejam
O Sn. SATUBNINo: - ,sr. Preaidente. Eu uteis á humanidade; nisto mais se mostra o
uiio sei como se possa dizer que os bens pos· a.ugmento de clvillsa~:ão: mae como se fazem
suidO!I por um hospital, estão tlrad01 da. clr· taes estabelecimentos? ,Será com palavras?
cula~:ão. Estas ter·ras, sendo cultivadas, pro· Não; é preciso que se adquira capital.
duzem, ~s fructos vendem-fte, e deste dinheiro
Eu seria Importuno se quizesse repetir
compram-se outras cousas.
agora o que é sabido; o modo por que se fa;
Noa .hospitaes ·não ba fundos parados, zia.m essas grandes deix·as, era filho dos tem·
porque todas aa rendas serão sempre poucu pos antigos; julgava-se então que 0 melhor
para despeza e se por este lado ae Julga el· emprego que podia fazer ·do seu dinheiro um
tar f61·a da circulação, então todos os possui· . homem rico era fundar, ou doptar um con·
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vento, etc. Cresceu a accumulação nessas ca· vo!'qu~ uao IÕ~l·"o mau! veuuu!os, lt;tO é, não
sas religiosas, e foi P'reciso prohibir-se, ·por- paga:Lão esse horrivel tributo que no !im de
que os bens se estagnavam e não girando, em- lO annos tem mettido nos cofres •publicas tobaraçavam o commercio. _.\pezar da. prohibi· do o valo1• das _propriedades recebidas. Aqui
ção, sempre as corporações religiosas conse- Já houve um requerimento desta natureza, em
guiam augmentar o seu patrimonio desse Jeneficio da. Ordem Terceira de S. Francisco
novo legado; tambem .se desfranquearam a Je Paula: O Senado concedeu logo? Não; pevenderem alguns predios; e muitas vezes por- dia informaçbes para. ver, e examinar o ne·
que o seu producto era necessado para. o .:;;ocio; vamos. por partes no que se lhe conceder: nõs temos um exemplo muito bem
preparo de outros.
Ora, aqui o que se exige é para um hoa· fundado: os .religiosos de S. Bento possuem
pita! de Caridade; e ha de dizer-se que não grande numero de predios, dos quaes podese faça ou que morram na miseria os pobres? dam sem duvida tirar mais lucro; mas elles
Demais, conceder que po.ssa adquirir, será .:~ão occupados por muita gente pobre; e até
dar oitenta contos de réis? Nã.o; é sõ da1r fa- t~or alguns empregados :PUblicos cujos pequeculdade para que o hospital as possa haver, aos ordenados não poderiam chegar para o
isto é, para que receba as esmolas que lhe .:;eu sustento se não morassem a tão commodo
deixam, e as vai empregando, ou na obra, ou preço; por consequencia não ponhamos isto
no curativo dos enfermos, dispensando-se para em regra geral; todas as· regras humanas
isto a Lei geral.
J.dmittem suas· excepções; eu não posso conNõs vemos, e é necessario confessar que vir, em que se dê esta faculdade a uma Pro·
os corpos de mão morta têm feito muitos •incia, que hoje é muito grande ; e demais
bens. Esses mesmos frades de Alcobaça quan- codas as Casas de Misericordia têm sido fa·
. tos beneficias não têm .prestado á. Nação vorecidas, e esta não deve ser exceptuada.
Portugueza, ou em tempos de guerra com
grandes donativos, ou em tempos .de paz disO .Sr. Evangelista proferia um dis·
curso que não se conseguia colher.
trlbuindo pão por infinitos pobres? Eu não
pretendo com isto dizer que se consintam enriquecerem-se as corporações com grandes
O SR. VISCO:\'Dl~ DE CAYnú: - Sr. Presi·
patrimonios; mas não permittiremos nõs que dente. Permitta-me repetir aqui os sentimenhajam hospitaes com rendas sufficientes, em taes ditos de antigos classicos, que já recitei
que se recebam e se curem tantos desgraça· em uma deliberação do ·Senado em objecto
·dos enfermos, que interessem a Caridade Pu- . analogo. Non ignora malli, mise is succurrcre
blica? Estamos zelando tanto uma Lei an~iga ! àisco. Henco sum, nihil humani, á que alie·
quando dizemos aqui todos os dias: jã isto ê num jruts.
antigo!
Parece-me digna de approvação a proQuando D. João IV subio ao Throno, re· posta que. na sessão do anno passado o Senapartia, por assim dizer, o t"eino, por quem do mandou imprimir para diseussão. A adlhe convinha dar; foi preciso chamar á Co- quirição dos oitenta contos de réis a benefirôa o que havia da1io, por circumstancias da· cio do Hospital de ·Porto-Alegre é destinada
quelle tempo, a boa politica accommoda-se a á. eEtabilidade do seu patrimonio, e regularl·
circumstancias, quando disso lhe resulta al- dadc de rendimento. O Governo, como pai da
gum bem, e assim retrocede, quando ns clr·· Patria, deve crear e sustentar estas fundacumstancias lhe são .mais favoraveis.
ções ·pias, ou com ·imposto ao povo, ou com
Pois ba de se tratar do hpmem quando favores aos fundadores, para o seu exemplo
serve, e não se ha de dar ao desgraçado um animar os outros •bemfeitores, e assim dirigir
.asylo? Que difficuldade ha em conceder isto? a caridade publica a taes estabelecimentos de
Não se diga que se hão. de comprar grandes humanidade que as Leis patrins justamente
terrenos; as terras têm chegado a um preço intitularam - Casas de ·Miserieordia - de
multo alto. Sr. Presidente. O unico inconve- que os Soberanos Portuguezes se declararam
nf.ente que se dá é que os bens comprados com especfaes protectores, até concedendo isenção
esses oitenta contos de réis não pagarão siza, ·dos predios respectivos.
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Oo> ~::xemp.o.:i úb couc.;;;;;ii.J 1 i:lf!Uill'lda, ~:~ ao implorado beneUeio, que não é pa.1•u algum
<tefer1da pelos decreto1 ele 9 e .2R da 9At.am. indtvtduo, ou col'po, mas para um pio esta·
"N 110 n·nuo passado para outro hospital Cll belectmento, que bem se p6de dizer, nlo só
Provinc1a. do Rio Grande, e da ilha ·de Santa nacional, mas tambem social.
Tem-se tambem objectado á má adminls·
Catllartna. accrescentam motivos para. igual
deferimento, aluda que o objecta seja de trac!o doa hospitaes, e que os administrado·
maior quantia, proporcionada as clrcumstan· res alo os que tiram o proveito. Porém, será
sempre melhor que hajam taes pios estabe·
elas do Juga:r.
A necessidade de se multlpllcarem, e bem leclmentos, ainda que defeituosamente admi·
dotal'em se!llelhantes estabelecimentos, é re· nlstrados, do que não haver nenhum, e11pe.
conhecida, não ·só ·na chrtstandade, mas até clalmente quaudo é notorla a frouxidão de
caridade entre os particulares.
na gentHldade.
O historiador da descoberta. do Braz11 e
Não tenho coração de penhasco para ser
da Asia Oriental (João de Barros) menciona insenslvel ás mlserias da humanidade. Ao
que, na India, a Costa dos Banianes tem menos não obstarei com o meu voto ao seu
hospltaezi tambem para os · anlma.es. Infeliz· soccorro.
mente na Europa, no seculo passado houve
· O Sa. B..uuwso: - Sr. Presidente. Eu es·
eacriptores, e até Montesquieu, que reprova· tou prevenido pelo nobre Senador que aca·ba
ram os hospitaes, como asylo de vadios, fo· de !aliar sobre a Resolução. Noa maiores ar·
mento~ da :preguiça, e obstaculos ã I:ndusgumentos que se te~ produzido, confundia-se
tda. Mas a humanidade se revolta contra um hospital com as corporações de mão
essa doutrina escandalosa: nA.o ha Governo morta: O que a esta se concede é .para um fim
justo que a não rejeite, pr~teg.endo hospi· geral, e o que se dá a um convento é para ·um
taes de doentes, expostos, e loucos. Em Lon· fim particular; e quem sabe se aquelle, que
dres ha o celebrado Hospital dos Invalidas é hoje rico e abastado,' não iria no fim de
de .sua Marinha.
sua vida a a»roveitar-se dessa concessão?
A capital objecção que se tem op_posto nes· Houve quem dissesse que se não devia con·
te .senado funda-se nas Leis contra os corpos ceder Isto, porque a Lei o prohibe; eu não
de mãQ moita. Mas nem se podem compara1· sei que haja naquella Provlncia um estabc·
os hospJtaes a esses corpos, nem as Leis fi· Jecimento de tanta importancia, e que se en·
~t:ram a prohlblgão absoluta de adquiriçõ~.. contre em quasl todo o Imperio; o que sei
do11 bens de raiz aos mesmos corpos; só· é que por isso mesmo que já fizemos uma
mente exigiram licen(fa. prévia do Governo, tal concepção ao hospital de Porto-Alegre, de·
que ficou livre de conceder, como se vê na vemos fazel·a ao do Rio Grande, porque são
Ord. Livr. zo titulo 18, cuJa epi.graphe é qut multo distantes, e de absoluta necessidade em
as Igrejas e Ordena não comprem bens d'- uma Prov·lncla tão extensa.
ralz sem Jfcenga de El·Rel. Supposto depois,
Esta concessão é para um flm tão utH que
aobrevlesse a legislação, que obrigou a tae! a mesma Constituição :~~arece gnrantU·a, fa.l·
corp01 a aforar os bens de ral1 adquirido! !ando dos soccorros publlcos, ae n611 temos
sem llcença, sem·pre ee entendeu que não era obrigação de os prestar atê mesmo á custa
extensiva aos hospltaea, mas s6 comprehen· de rendas . naclonaes, como então prohlblre·
alva daa communu1aaes religiosas e eccle~olas· mos que o cida.dlo caridoso, e sem herdeiros,
tlcas, que haviam a«umulado. vastas proprle· possa deixar os seus bens ao a.lllvlo doa po·
dadea· r·ustlcaa e urbanu .por doações lmmo· bres enfermos? Os qu,e têm al1uma cousa de
dicas. e lgnorancla de seculos, e com Isso seu, de cerio que se não curam nos hospitaes
adqqttldo rtquel& e lnt1uencla perigosa aos de caridade, e é cousa triste dt•er·se que em
fla~doa e da-mnosa. aos POVOs, P~la lnallena· uma tProvlncla tão importante, como· o Rio
bllldade d~ predlos. Sendo costume o melhor Grande do Sul, morrem os pobres á mlngu:~.,
Interprete das Leis, não se tendo jámats atp· ·POr lhes faltar um hoapital, a que se reco·
pllcado taes Leia Aa con.f.rarll\1 d~ boapl· lham, e onde enc:ontrem alllvJo tiD aua1 on·
ta.es, ~ manifesto que tae11 Leis não obstam fermldndes.
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E porventu·r·a fica o legislador tnhibtdo
'i'odo o mundo 1:1abe que estas corpora.·
de fazer volta:r A Nação, o que -agora se con·. Qões de ordinario são defraudadas dus suas
cede, se disso resultar o damno, com que se rendas: Os administradores olham com me·
tem argumentado!
nos telo para os fundos alheios, do que o ho·
-Dlsse um nobre Senador que era melhor mem que é o proprlo dono; essa quantia ap·
dotar-se o estabelecimento; mas como não plicada em fundos ·publicas renderá. muito
sei como ae poaaa fazer essa dotaçlo, digo mais do que em predios, que talvez não ren·
que se conceda o que se p6de, ·para cumprir· dam dons e meio por cento, e n·ppllcada em
fundos publlcos renderá muito mais, sem esmos com a Constituição e para irmos cohe·
tar sujeita a administradores: assim a nossa
rentes com o que já. fizemos com outros hos·
questão é se deve conceder-se a amorttsação
pitaes. Eu não considero os bens da Miserl·
dos bens de raiz: ora será. isto simplesmente
cordia como bens particulares; são bens da
por um pedido: então não se deve conceder;
Nação; e por isso goza da excepç!o da siza
e por que se ha de conceder este privilegio,
e da decima; e se ella perde essa renda, p6de
quando .a Constituição acabou com elles? Será
dizer-se que ê porque não dispende, antes lu·
fundado no direito de ·propriedade? Não tem
era, por outro lado, tanto pelo curatl'\l'o dos
lugar; e se isto ~ assim eu tambem quererei
pobres enfermos, como .pela compra das cou· amorttsar uma porção de bens.
sas necessarias a um estabelecimento, compra
-Devo accrescenotar que é a tncoherencia
que põe sempre em giro todos os seus ren· mais elara, por se ter obstado á pretenção
dimentos, sem que possa haver a . estagnação da Ordem de S. Francisco de Paula; se se
que oftende o commerdo. Voto, poitanto, pela concede aquillo que se negou a S. Francisco
Resolução.
de Paula haverá. injustiça: por que· razão se
O Su. ALliiEIDA E ALBUQUERQUE: - Sr. obstou? Porque era ·preciso entrar no conhePresidente. A nossa questão não é se se deve cimento dos estatutos do estabelecimento:
ou não promover os estabelecimentos de ca· ora, se se conceder a este, ha de se conceder
ridade; muito se tem já discutido, ·pró e con· aos outros todos: vejamos a razão em que
tra; mas a ,arte oratorla sabe figurar o ini· estão, em proporção da Provlncia do Rio
migo no luga.r mais fraco. para melhor com· Grande, bem se podia conceder 400 contos de
batel-o: não puxemos para aqui a humani· réfs no Rio de Janei'ro: mas assim como se
dade; todo o mundo sabe o que é humani· achou justiça para embaraçar-se e adiar-se a
dade, t-rata-se só de saber se se deve amor· pretenção da Ordem de S. Francisco de
ttsar esta quantia, e quando se me mostrar Paula, tambem se deve adiar esta.
o que ê utll amortisaT, eu descerei da minha
O Sr. Evangelista pronunciou um
opinião.
longo
discurso que não se colheu.
Os capltaes, que circulam, são os que
produzem maiores vantagens. e é a razão por
que a Inglaterra está. hoje fazendo as suas
obras de casquinha., para poder empregar a
prata, em out·ros usos; esta é a razão por
que se inventou o papel ·para correr, etc.:
haja embora um cento de hospltaes, mas seja
a sua dotação em bens, que não sejam amor·
Usados.
O Sr. Vergueiro mostrou multo bem que
80 contos de rt!ls são bastantea para comprar
todas aa terraa de uma . tal Provincia, e tal·
vez que tambem 8.!1 de outra. Ha. muito em
que se emp·regarem oitenta contos de réls;
podem-se empresar. por exemplo, em fundos
publfcOI.
··

O Su. VrscoNDE DE CAYRú: - Sr. Presf·
dente. O lllustre Senador, .sr. Vergueiro, im·
pugnou a concessão requerida para o httspl·
tal- de Porto-Alegre, Insistindo na rigorosa
observancia das Leis contra Os corpos de
mão morta, inculcando as vantagens da clr·
culação das terras, e os males de sua amor·
tisação.
Disse ma.ts, segundo minha lem.branca,
que se deveria fazer Lei geral para todas as
Provinclas, em que se pretendesse formar
hospltaes, ou não se fazer concessão de ad·
quiricões a nenhum.
Dlaae, emtlm, que os administradores
dos· hospitaes de Port~·Alegre ~odfam por cs-
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pccula~ão npplicar os pedidos 80 contos de vagos e relativos '<lo lugar e tem-po. A quan·
réis â adquiri~ão de muitas legues, que ora tia que em uma Provincta despovoada e po·
quasi nada valem, nos districtos das vacca: bre póde-se considerar grande, . é reputad:l
rias, nas visiuhanças do Uruguay, .para daqul 1 pequena, onde ha vasta opulenc1a e popula·
a um seculo possufrem um patrimonlo im- ~ão.
menso, com damno dos povos a que tanto
E' notorio que a cidade de Porto-Alegre
convém a miuda dist: ibuiç:iio dos terrenos ! bem como toda a Provincia do Rio Grande,
que se acham privados pelos abusivas de cada vez mais cresce em gente e riqueza. E
portanto a quantia de 80 contos de réis não
sesmarins.
Quanto ás Leis contra os bens de raiz se põde considerar exorbitante.
de corpos de mão morta, o iHu-stre Senaàor
O Sr. Evangelista pronunciou um
labora no falso supposto de que cllas prohidiscurso
que não !oi colhido.
bem totalmente a taes eorpos a adquiri~ão
de bens de raiz; pois só exigem a prévia lio SR. ALMEIDA E ALllUQUEHQID:: - sr.
cença do Governo e os obrigam a aforai-as,
tendo-as adquirido sem tal licen~a. Além de Presidente. Eu não responderei ao Sr. Visque sempre as Leis patrias -ccncedemm o conde de Cayrd porque não o entendi. A
J.)rivilégio da adquiri~ão dos bens de raiz questão de que tratei é, se devia, ou não,
ãs confrarias dos hüspitaes. Póde-se conside- conceder a amorttsação a este hospital no
valor de 80 contos de réis. Eu já disse que
rar este privilegio como feito á Na~ão.
tugia dessa questão, e que se tr.atava da
se
Quanto ao receio de especuiação-· das fungeral,
e torno a dizer o mesmo.
dadores do hospital appllearem os fundos requeridos em remotissimas terras iia visiA minha opinião é que não convém ao
nhança do Estado visinho,. na esperança d~ Estado esta amorttsação, disse tambem que
grandes reditos de longo tempo, e sem fun- não me oppunha a que tenham a quantia que
damento, e contra o interesse evidente dos quizerem, comtanto que ·não seja amortisada;
actuaes bemfeitores e administ1:adores da esta minha opinião é fundada e demonstrada
confraria. que natura!mente procura.ram fa- por tal modo, que ninguem a põde destruir.
Z!'!r a adquirição de terras proximas ao esta- Estou portanto na .minha opinião.
be!ecimen~to,
paJ'a promptos t·edites do
0 .SR. MARQUEZ DE ·MARie.\.: - Sr. Presi·
mesmo.
dente. Tenho ouvido multas razões, :porém,
Quanto á minha distribuição das terras , talvez se tenham esquecido de considerar a
aos .povos, recordo-me da lição da Historia de 1 materia n~ seu verdadeiro ponto. A questão
Roma, onde os tribunaes do povo por vezes 1 é, se .convém, ou não, á Sociedade que haja
excitaram confllctos entre os plebeus e patri- I/ semelhantes
hospltaes, 'porque logo que . se
,
cios, provocando a promulgação da Lei agra- j prove que convém, convêm que se perpetue
ria, a que o Senado Romano sempre se op- aquelle fundo, que é dado a um estabeleci·
pôz. e nem por isso deixou o Estado de ser mento tão beneflco.
Eu sou contrn·rio inteiramente a todas as
bem agricultado, rico, poderoso, e domina·
dor. Conco: do que se tem dado sesmaria.s ~es- amortisa~ões, e âs cousas que s6 têm inte·
marcadas; mas as futuras lcgislaturas po- resse particular, v. g. Bens .religiosos, etc.;
dem obstar aos abusos, havendo mais -parei- mas quando se trata de um hospital de Ca·
monta nas da.tas, e pondo-se em observancla , ridade, a que todo o homem tem direito para
a-s Lefs patrfas que autoriSram a dat-as outra I alli acabar os seus dias amarguro.dos pela
vez (com a devida circumspecção e pruàen-j indigeneia, não põde haver quem diga - não
ela), não tendo sido convenientemente apro-1 convém - N6s vemos o celebre Camões, o
veitadas.
maior ...genio, o transcendente poeta portu·
Outro• Senador (Sr. Evangelista) consi· guez, lã acabou os seus dias! o homem que
dera conveniente ,a dotação do hospital, mas tem doenças que fazem mal â Sociedade,
tem por grande a somma de 80 contos de .rréls. curando-se fór"a, p6de contaminar os seus conEu digo que grande e pequeno são termos I cidadãos: hn. moles tias cujas operações s6 se
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pedem út:.:er no ·llcsviLal, po1·que cru outra c;;su. Lei de amol'tlsac!i.o'? De que provênl essa
insurretção que existe na In.glaterra.' N• ao
parte não ha instrumentos proprios, et~.
serâ
originariamente
da
Repartição
das
Ter·
Aonde· vamos nós, ~e negamos este esta·
bclecimento, <1\le interessa a existencia de ras? E vindo este mal desde o principio da
todos? Todos nós temos utilidade, em que antiga Monarchia, havemos ·de desprezar as
subsista, porque podemos muito bem lá ir luzes do seculo! Não admitto que se dispense .
parur; alêm disso, alli se abriga o pobre, ·a a Lei da amortisação; a isto é que eu me
orphã para se não prostituir, etc.; logo .me opponho. E' de utilidade publica que as terpaTece que se deve segurar um patrimonio ras estejam bem repartidas, ou que estejam
unidas em uma propriedade, que não morre?
sempre em bom estado.
Parece-me que ninguem dirâ que não convém
o mal é duravel, porque sempre ha doen- a Repartição das Terras, e se convém, ·não as
tes; logo é preciso que o remedio tambem
devemos dar â proPTiedade desta natureza.
dure: .portanto acho que se deve estabelecer
Se essa irmandade quizer fazer uma especula·
uma renda permanente; e como ha de fazer
ção, dirão não podemos enriquecer agora,
o hospital a sua despeza ·sem uma renda
mas poderemos para o futuro; e entretanto
certa? Eu convenho que isto é, por assim di·
podem comprar um terreno fmmenso, que
zer, um f·undo immortal: mas não se ·póde esnão dará. utilidade· nos primeit'os dez ou 20
curecer o quanto lucra a Sociedade em que
annos, mas vão fazer um . patrimonio para o
se estabeleçam taes -patrimonios. Deve ser
futuro contra ·a utiUd'ade .publiea. Já Isto
regra geral que ninguem os funde; ·porém
não acontece eom ·um J)articular, a quem não
isto soffre excepções, e por todos os motivos.
faz conta, pois não sabe até qua.ndo viverá.
Porque nos hospitaes se podem fazer observa·
Prestemos soccorros publicas, mas na eonções anatomicas; nesses casos ha machinas
formidade das Leis; .as Leis prohibem isto, e
precisas como é a de quebrar as pedras da
não façamos excepções a eHas com o prejuizo
bexiga, que custa 100$ e um cirurgião não
da humanidade; •porque fazendo-se um mal
a poderá comprar. Oitenta contos não é nada
geral, não se soccorre a humanidade. Eu jâ
para tantas e tão .grandes despezas, e as -mais
disse que haja uma taxa; eu convenho, pordellas dia-rias, como. são remedias e galli·
que a Constituição garante os soccorros punhas, etc./ Portanto, não sou da opinião do2
bllcos, mas é sahfndo da Caixa Publica.
nobres Senadores que impugnam a admi-ssãc
Este estabelecimento pede sõ o capital
do ·Projecto, porque vejo que a Constituição
de 80 contos de réfs? Não. A especie em que
o.,.arante os soccorros publicas, e temos o de
p6de passar é s6 do que se trata e não como
ver de soccorTer a humanidade.
aquelles nobres Senad01res têm entendido.
o Sn. VERGtmmo: - Sr. Presidente. Podem passar os 80 contos na conformidade
Não trataria mais de sustentar a mi- das Leis, porque se não o fizermos, vamos
nha opinião. se não se trouxesse contra abrir um exemplo perigoso; e de mais quanella a Constituição, e a humanidade. Eu res- do a irmand&de de S. Francisco de Paula repeito muito ambas as cous!lS. Diz-se que os quereu o mesmo que esta, mandaram-se pedir
soccorros publicas são garantidos pela Con- os estatutos e informações; e como se quer
stituição, é verdade, porém. tira-se daqui que dar isto â irmandade do Rio Grande. 11obre a
fiquem su.spensas as Leis geraes? Não: os ·fé do seu requerimento? Então dirâ a de São
soccorros publlcos são garantidos pela Consti- Francisco de Paula: - acreditam na palavra
tuição, mas em conformidade das ·Leis geraes desses e não acreditam na nossa! Neste caso
nós devemos approvar os soccorros, mas não são neeessarios esclarecimentos, mas nem
devemos revoga-r as Leis de utilidade publica: mesmo com estes conviTel.
isso reclama. a mesma. utilidade. Eu não me
Eu (como jA. disse) respeito multo a
opponho nem me opporef a. este estabeleci- Constituicão, e a huma.nldade; mas ·respeito
mento, porém, com outros meios, que nã() tambem as Leis: portan-to acho que não devesejam o da amortisaçAo. Não se sabe que as mos ferir as Leis para estes fins ; se ellas
terras são a fonte das riquezas? Não se sabe são· otfenslvll8 A. Nação, então sejam derogao grande mal que tem havido ~e não ha.ver das.
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0 .Sa. VISCO~DE DE C.ua\1: -:Sr. Presl·l e industria do Paiz ê superior á da França,
dente. O :Sr. Senador Albuquerque tra.tou al14s mais fertll e vasta, ainda que depota de
mui .cavalhelrosamente as citações que fiz de/ sua resolução que destruio as communtdndes
sentimentos de humanidade, dizendo que o religiosas, e confiscou os seus bens com 01 da
caso só se deve decidir pelas Leis contra a Igreja e Nobreza graves escriptores agoiram
amortisação de bens. Disse que todos têm hu· á França nova revoluclio, pela sua adoptada
manidade, e que el'le queria que as casas dos economia de nimla divisão das terras, que
hospttaes fossem vastas; ·mas ~er fi-ns sem tará a Nação pobrissima, EstA demonstrado
meios. ·Tambem Bentham quer que toda a pelos mais profundos escriptores de economia
cadêa. publica tenha panapticon; mas edlfi· politica que a demasiadamente unida dlvtslo
das terras não é favoravel á. agrlcultu.ra, e
cios es·paçosos não se fazem· com palavras:
Sr. P.resldente. Quaesquer que sejam as mais ramos de Industria e s6 serve para taopiniões do Sr. Albuquerque, sempre direi que zer a ·reacção proleta.ria.
causa de hospitaes é causa da. humanidade,
Ainda as Leis da Monarchla. Portugueza.
e que excitar senUmen:tos de hu-manidade em reprovam a divisão das terras por levas, e
tal assumpto, não é f6ra de propostto neste deram a providencia de se encabeçar em um
a,ugusto congresso. Elle mendonou as vanta- · co-herdetro a propriedade hereditaria, que
gens de Inglaterra sobre a actividade da clr· não admittta divisão commoda, obrigando a
culação; mas ninguem duvida. disto quanto da'l' aos outros, torna, de sua quota de heaos productos da terra e Industria do Patz.
rança. As casas de antigo solar, assim tiveA questão só é se convéi!Jl,· ·paXQ. a estabi· ra:m perpetuidade ou loniJi duração, que é
lldade das pias fundações, concederem-se ad- tão favoravel ao bom caracter nacional. Porquirições de bens de raiz tnallenaveis, em tanto, a vaga regra da livre circulação das
justos limites? Ninguem contesta que tmmen- terras não é de tanta vantagem qual se tnsos abarcamentos e amortisaçõcs de bens de culca.
O illustre Senador disse ma.is, que o caraiz são prejudiciaes ao Estado; mas tambem
é de experlencia que a indefinido. divisão e pltal dos hospttaes se devia da'l' a juros, ou
liberdade de venda destes obstam ao pro- serem postos em fundos publicas. E' singula-r
gresso da riqueza nacional, e ã . variedade e que, em constituição hoje, se queira obrigar
perfeição das industrtaa que a promovem. aos cidadãos a appllcar os seus capitaes a
Toda a ·Nação bem formada tem estabeleci- certos objectos: o interesse dos individuos é
mentos de bens de raiz ina.ltenavets. E' re- o mais seguro regulador na dt.recção .e emconhecido por historiadores ainda de Ingla- prego dos proprios. No estabelecimento de
terra ·que a destrulç.:i.o das communidades re- hospitaes o genulno interesse dos fundadores
llglosas e abbadlas que t:ram outras tantas e bemfeitores é procurar a establltdade do
casas ·hospitaleiras, foi causa da horrida e patrtmonto e recllto.
extensa pobreza do povo, o que obrigou a
Tambem arguto contradlcção ·e Injustiça
Rain-ha Iza.bel a fazer o intitulado Instituto aos Senadores que optnám em favor de condoa Pobres, em que se estabeleceu o Imposto cessão, havendo aUãs impugnado neste Separa susten-to doa indigentes de cada Paro- nado semelhante pretenção da O.rdem Terceira
chia, cujo imposto ê actualmente mais one- de S. Francisco de Paula. Que direito tem
roso, excedendo a mais de oito milhões eater- o lllustre Senador pa·ra se erigir em juiz de
Unos, o que ê objecto de quasi dos ricos · e opiniões dos membros do Senado, e nllo tendo
escriptores do Paiz.
sido presente na deliberação do caso? Quer
Não obstante a. conflscagão geral que o coarctar a liberdade das opiniões, nas dis·
trranno H~nrique VIU fez dos bens e terre- cussões desta Ce.mara? O Senado ainda nllo
nos dos corpos de mão morta, ainda em In- decldio o requerimento da Ordem .de S. Fran·
glaterra , ha immensa quantidade de .terras cisco de Paula, que estli penden-te da apre·
abarcadas pelos 1randes senhores, por antl· sentacão de estatutos do estabelecimento pro·
gas conquistas, e por doac:õeã dos Soberanos: jectn.do.
todavia como é de seu Interesse dal-as em
Eu fui de opinião que não convinha con·
arrendamentos de longo tempo, a agricultura ceder-lhe o exor·bltante pedido de adqulrtçAo
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de predios atê o valor de um milhão de cru· tambem eu di"o que não convém. Pois, senho·
zados, e com dispensa doa direitos de chan· 1•es, nós julgamos que deve haver este hos·
cellar1a, tendo aliás a Ordem muitos valiosos pital, e não devemos dar os meios! Isto é
predios urbanos na Côrte. Então invoquei as uma cousa impossivel e contraria á razão!
Leis contra os corpos de mão morta e do lm·
Lembraram-se aqui taxas: pois ê isso
posto das slzas. Esse caso não tem parallelo conveniente, havendo homens que se offerecom o presente, o estabelecimento era. egols- cem, e de mais a mais, estando-se a clamar
tlco, por parcla;l aos Irmãos e filhos dos I.r• contra impostos, I>a.ra soccorr~ a Na.~:ão? os
mãos da Ordem,
bens deste estabelecimento nii.o são outra
O primeiro objecto era uma casa de edu· cousa mais do que .bens nacionaes, porque
cucão e hOspital, privativo para. taes pessoas, servem para todos... (O orador não foi ou·
quando aliás o Corpo Legislativo estava pro- vida por algum tempo, até que disse): nem
videnciando (e liberalmente providenciou) se diga que é necessa·ria a divisão das ter·
sobre os estabelecimentos mais ·necessarios ras; as primeiras terras Romanas padeceram
das escolas geraes por todas as Provincias a insu:·reição por essa divisão. Todas as Na·
do lmperio, e fundacão de dous cu•rsos juri- cões cultas têm estabelecido, -que ha certas
dicas em S. Paulo e Olinda. Espanto-me de terras que se não podem dividir: Um enge·
ver que se argue de injustiça a contrarieda- nho, uma grande propriedade dividindo-se
de que se fez no Senado â pretenção de um toca um ou dous pal1mos · a cada pessoa, en·
milhão de cruzados para um estabelecimento tretanto que se não repartindo ·fica a pro·
de que já. existem muitos semelhantes no priedade em seu vigor, e a Nação lucra.
lmperio e na Côrte, e todavia se qualifique
Vejo que se tem estabelecido uma hyde illegitima a pretenção de oitenta contos pothese falsa dizendo-se que as Leis prohi·
de rêis para um hospital que é unico em bem: não prohibem absolutamente; as Leis
uma .cidade ·Populosa, em que necassaria- querem que não se occul•tem isso ao Governo,
mente hão de haver muitos pobres, segundo que não se faça succintamente essa acquisibem adveTtio no· Evangelho o nosso .Salvador. ção. Devemos, pois, consentir que haja esta
a seus discipulos: - Semper paupcrs habe· amortisacão, uttendendo-se â boa applicacão
bitis vobiscu.m.
que póde ter, Estamos nós a quebrar as caSr. P.res1dente. Não se perca da memo- beças por causa de 80 contos de réis, quando
ria a incerteza da sorte dos homens. Ainda se hão de ir juntando pouco a pouco, e talvez
os maiores servidores do Estado devem re- nunca se ajunte semelhante quantia. E' vercalar os transtornos da fortuna; todos os in- dade que pôde haver alguem que deixe uma
dlvldnos são interessadÇ>s em que haja asylos somma que monte a mais, por exemplo, deida humanidade. Insisto neste principio poli- xando uma fazenda, pois no Rio Grande ha
t1co; e, attentos os exemplos de. duas con- taes que valem mais de 300 contos, mas isso
cessões semelhantes do Senado para 0 Rio não é certo. Eu tenho ouvido ·fallar em triGra.nde e Santa Catha,rina, justificam a .mt- butos; deixemos-nos disso:· portanto, opponha. opinião com o dictame da jurisprudencla nho-me âs opiniões dos nobres Senadores que
pratica - onde se dâ a mesma razão dá-ee a não querem a admissão da proposta.
mesma disposição de direito. Occorre..me a.
O SR. ALl[EIDA E ALDUQUEBQu~ - Sr.
lição de João de Barros:
Presidente. Eu ainda não vi que alguem se
oppuzesse a este estabelecimebto, pelo conDe nescioa Ieaes
trario, todos têm. dito que devem haver. Trou- ·
xe-se um argumento pla.usivel, que os dinheiEstão cheios os hoapltaes.
ros postos a juros correm risco nos fundos
0 SR. MAAQUEZ DE INHAMPUPE: -Sr. publfcos, e ê ·preciso que venha.m a. Côrte, etc.
Presidente. Convêm todos que silo necessa- E não ha Caixas FiUaes em todas as Prorios os es·tabelecimentos de caridade: por- vindas? Eu vejo mesmo que essas proprietanto, tratemos em abstracto, ae convêm, ou dades são peor administradas de que os di·
não autorfsar, porque, como havemos bratar. nheiros postos a juros; os l.nquellnos da casa
, do maf1 sem e1ta questlo prellminar! Entlo nAo são os qut~ necessitam; um pobre det·
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grae;ado acha uma esmola de 200 réls. Estou mas seria op:!)ressiva e hupraticavel na :Propersuadido que 80 eontos postos na Fazenda vincia do Rio Grande, onde ha lmmensidade
Publi.ca, em Caixas Filiaes, podem .render de terras incultas, que ninguem qu&:- aforar
muito mais do que emp1·egados em ter.ras no nem arrendar. Além. disto as fazendas· que
Rio Grande. .Se isto . ê mais proveitoso, pan alli existem são na maior !larte vastas estan·
que se ha de querer por forca que os 80 con elas para c·reacão de gados; as quaes não ad·
tos sejam ·em bens de raiz?
mittem divisões de afora·mentos. Tem-se freSr. Presidente. A Constituição não pro- quentemente notado, que ainda as melhore&
bibe á. ninguem ipor fazer estabelecimentos Leis ecQnomlcas e politicas não têm appllca·
pios; o que ella prohibe simplesmente é a.mor- ção em paizes differentemente circumstan·
tlsar bens, contl:a. as Leis existentes. Ainda ciados.
O .SR. OLIVEIRA: - :Sr. Presidente. Ou eu
se não mostrou, e nem se pôde mostrar, que
é conveniente amortisar bens. Nós temos u1ma estou enganado, ou a emenda do nobre Sena·
Lei de 1806, feita no tempo do Conde de Vllla dor não faz aggrava.l" o mllll, e jámais preve·
Verde, que regulou as despeza& da Miserl· nir os males, que deram origem á.s Leis do
cordia annualmente, e diz multo positiva· mundo velho, as quaes não devem servir de
mente, que SÓ lhe ficava a administração, cha.' instruccão ao mundo novo. A miseria do
mando á Corôa os bens a si; e accrescenta: .illundo velho não é devida senão á.s grandes
que quando não chegasse a renda a reque· terras (como disse um illustre Senador) que
resse ao Erario; com uma certidão do corre· os particulares têm abarcado. Grandes auto·
gedor da Comarca, fazendo ver que os benl! res têm mostrado, que o que tem feito gran·
não chegavam. Nós agora havemos de des· de pobreza, tem sido a · má reparticão das
truir aquUlo qÜe foi feito por homens os terl·as: de certo estes autores têm feito :ver
mais sabios da Nação, e com conhecimento que era um meio muito impolitico, assim
de causa! Eis .por que eu me opponho.
como o de gravar os lavradores com l.:mpos·
· O Sn. E\'.A:SGELISTA: - Sr. Presidente. tos; entre nós já existem bastantes, e para o
Deus nos livre que haja mais semelhante futuro talvez sejamos obrigados a lancar ain·
Lei. Eu acho que ella seria contrl a Consti· da maio:es. Ora, a emenda não deixa de
tuição. Pois eu dou os meus bens para soe- amortisar a cultura das terras, porque a Casa
corro dos miseravels, e ha de vir uma Lei da Misericordia .não lavra todas as terras que
Incorporar os meus bens a outra cousa! Isso possue; ellas são. aforadas, ou dadas de ren·
é uma barbaridade!
das, porque não ha memoria que os irmãos da
Misericordia comprassem bracos ou os alu·
O Sr. Visconde de Alcantara de· gassem livres para layrarem a terra; só as
'POis de proferir um discurso que não querem para afora:r ou arrendar; por conse·
foi posslvel colher, fez a seguinte
quencla não se segue utilidade alguma; as·
sim deixemos tirar· aos lav.radores todo o fru·
EMENDA
cto das terras, sem repartir ·com outros. Bastam as que já existem com dous ou mais
"Em lugar de 80 contos - diga-se -160 senhores; não augmentemos 0 mal. ·
contOB, com o cargo de emphytentfcar dentro
O Sn. VEnGUEino: -Sr. Presidente. Se
de um anno com o laudemio da Lei; e sendo os 80 contos já me pareciam muito, quanto
adquiridos na conformidade da Lei. - Salva iuais os 160 da obrlgacão do f6ro? Já se disse
ll' redacção. Visconde de .A.lcantara.. "
que estas corporações não acostumam a culti·
O SR. VISCONDE DE CAYB'Ú: - ,Sr. Presl· var. as terras, e ou aforam ou arrendam; par
dente. Não posso assent~r 4 emenda proposta consequencia os .arrendatarios não se inte·
Pelo nobre Visconde de Alcantara: 1•, porque ressam ta.nto pelas terras, co~o· 0 proprietaconced~ :mais do 'J)edido; 2•, porque impõe rio que as ·por;sue. Não ·se diga que se não
aos administradores do hospital o encargo de devem introduzir aqui as Leis da amortfsa·
aforar as terras que adqui!rirem. A legislação ' ção, porque quando eu fallo nellas, fallo nas
a esse .respeito era justa em Portugal, onde j Leis do. Imperlo, q11e se mandaram observar;
é (acil c usual acharem-se foreiros ás ter.ras; 1 portanto, são as nossas J..cls, por onde nós
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governamos, e que estão em vlgor, cmquanto cessldnde, eu voto inteiramente contra semeoutras não as revogarem. Estas Leis quize· lhante Projecto, e contra a emenda.
ram acautelar os males, que provinham da
O .Sa. VISCONDE DE C.uuú: - Sr. Preel·
accumulacão dos capttaes em poucas mãos, dente. Eis um exemplo da t:lctica das Aesem·
p0 r.que está. demonstrado que é nociva, e se bléas: Depois de tão la.Tga. discussão, quando
entre nós o não é actualmente, já ponderei parecia estar a mataria assás discutida, •
.que o deviamos acautelar, para as geracõea prompta para a votação, o Sr. Senador Verfuturas: o legislador não olha só ,paTa o que guelra requer a leitura da petição da parte,
está olha tambem para os seculos futuros. Se e seus documentos, sendo isso tão obvio, poras Nações Européas no seu principio tives- que o não requereu logo ao principio da sessem acautelado isso, não soffreriam os ma· são, e tem debatido o ponto controverso sem
Ies que agora sentem. Portanto, nós é que o preliminar, que ora julga necessario? A
estamos em tempo de pôr as cautelas, e por concessão do que se trata, foi proposta pelo
que desprezai-as? Vendo nós os males, -não nobre Visconde de S. Leopoldo, ora ausente,
havemos providenciar para que não aconteça, que então era Ministro dos Negocias do 1mnão digo daqui a 10, mas a 100, e 500 annos? perio. O Senado admittio a .proposta, e a.
Não se diga que é uma Lei pMticular, é uma mandou imprimir. O Sr. Presidente a deu
Lei do Imperio.
para Ordem do Dia. Como agora se .r-etrograFallou-se tambem na Lei agraria dos Ro· dará, ficando inutilisado tanto tempo? O memanos, e que houve uma opposição muito rito da proposta é o objecto da deliberação
grande: é verdade, mas quem fez essa oppo· que não deve ficar sem effeito. Entendo que
-sição? !Por que motivos se fez, e com que fun· para 3 votação, não se carece de petição de
-damento? Quem fez essa opposição foram parte, nem de prova de documentos. Temos
a.quelles que estavam injustamente senhores a proposta (que é mais que sufficiente) de
das terras que .podiam ser repartidas e que um Senador, Ministro do Estado, e Presidente
foi a causa de grandes convulsões na Repu· d.a Pro,·incia do Rio Grande, consideravel
bltca Romana; isso foi o que produzia essas P·mprietario della. Consequentemente delle se
desordens e não essa disposição; portanto, deve presumir ser versado na estatística da
se eu votava contra essa disposição, voto Provinda, e conhecedor <las suas actualidaagora tambem contra. a emenda que é peor do des e necessidades. A preposta que elle offeque 0 ·Projecto; e como ê que nós devemos receu faz-lhe muita honra: r.ssim eu pudesse
fazer a concessão de so contos, se n6s não participar della, tendo prentimo e influxo em
temos alguma base, sobre que n 6s fundemos? p·rocurar subsidios para o fundo do hospital
Eu ,peço ·a v. Ex. 0 requerimento, ou os do-: de Porto-Alegre ou de outras cidades; emcumentos que ha a· este respeito.
1 bo:"a
me taxassem de .Jeigo de peditorio e
1 andador de irmandade.
0 SR. PBESIDE:sTE:_,E' uma suppllca que
0 SR, VERGUEIBO: - :Sr. President~. Eu
fez um Senador a este respeito.
não sei o sentP'l com que o nobre Senador
O •SR. VERGUEIRo: - Então queremos dfs· toma a palavra- Tactica das Assembléas. pensa~ numa Lei, sem que as partes requei· Eu di.go francamente aquillo que entendo, se
ram? Eu entendia que se expunham as razões Isto é tactica, não sei. Agora se o .nobre Seque tfnha·m, para adquirir di·reitos de não eB'· nador chama tactica, e quer entender .por
t111rem sujeitos á Lei da am.ortisação: como é, Isso sf·nfst·ras intenções, creio que se engana.
pofs. que se quer fazer uma disposição, sem Não me tinha occorrido ba mais tempo a
haver estes motivos? Sr. Presidente. Este ne·Jldéa que emftti, porque entendo que a Resogocfo é da qualidade daquelles que nii.o me i lucão tinha vindo da cama:m dos Deputados,
])arece convenfen.te ter a iniciativa nem no . e ê porque ella tinha principiado aqui, qu'e
Senado, nem na Camara dos Deputados; Isto. eu queria saber quaes os documentos que se
é um negocio provincial, e esse Conselho ê Unham apresentado: porque cu entendo que
quem deve ver se convém dispensar na Lei. em qualquer das Camara.s uma disposição de
Portanto, como não ha. requerimento, por Lei, ou um Projecto não devem ser enunciaonde se possa vir no conhech~J.ento de sua ne· dos por es!!e modo: todas as dis~oslcões de
ll3
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Leis se tundam em allegaçOea de partes, que . veis requisito·rios de alguns membros, se tem
6 necessarlo examinar, e se não existem,/ concedido adiamentos de decisões, que ticam
como so quer tazer uma tal disposicão? Tal· i assim procastlnadas (como dizem), paro. as
vez que o Ulustre Senador que propOz estl· : calendas gregas. Isso não desluz caracter dos
vesse senho:.- dos tactos; mas nem ao menos I proponentes, e sõ prova (o que é natural ao
.temos esses tactos. ·Se 6 um negocio parti· !espidto h um ano), o desejo de fazer qualquer
cular de uma ,provincia, então convinha que i vogal, prevalecer as suas opiniões, e nada
viesse preparado della, porque os Conselhos / mais.
podem· melhor conhecer dos fa·ctos, e uma vez
O Sn. M.\RQUEZ DE P.\RAN.\Go.t: - Não se
1
que ê disposição de Lei, era necessarlo. que ! colheu bem o seu dis·curso, atê que proteas partes interessadas pedissem esta disrposl· I rio :
cão. - E' uma supplica (diz-se) a favor da· f
~sr. Presidente. O unico caso, que deu
quelle paiz. - Pois concede-se uma disposi·[ motivo a propôr-se este Projecto, foi o desejo
çiio desta monta sem se requerer? Tudo o · de um .Senador que quiz que t:::.mbem se exque se tem dito, são razões geraes, são a / tendesse á. capital da Provincia o favor que
favor de todos os hospitaes do Imperio; en·.J se tinhn. feito ao hospital de Santa Cathatão façamos uma Lei geral: mas sõ para este i rina, e do Rio Grande: portanto, onde exishospital, não; porque eu não vejo documen- tem os mesmos motivos, deve existir a mesma
tos sobre a sua exigencfa, nem sei as cir- iI di,sposição legislativa, e ou deve ser ge-ral a
cumstancias em que se acham; quem sabe se :providencia, ou este Projecto deve c:1hir poristo é u:n mero capricho desse hospital, sõ que é parti-cul~r. Não sou todavia da cçi'!llão
para dizer: - Eu não quero que este esta- . que o nobre Senador emittio, de que taes ne·
belecimento seja sujeito âs Leis da amortisa·l gocios devem vir propostos, pelas Provincias;
ção, ainda que não tenha meios! - Faça-se ! quero dizer que tenho.m principio nos Conse·
então uma disposição, diga-se - todos os I lhos Prov"inciaes. Eu estou persuadido de que
hospitaes do Imperio podem adquiri-r bens de / qualquer Senador, ou Deputado, pócle reque·
raiz - mas sem necessidade não se deve fa· rer uma providencia, não só para uma parte·
1, do Imperio, como para todo elle, porque nós
zer.
O Sn. SATURXINo: - Sr. Presidente. Esta I' somos .Senadores e Deputados da Nação; mas
.Resolução foi feita depois de se ter conce- ê preciso que quando pedi-r essa pr-ovidencia,
dido uma graça da natureza da que se trata j apresente motivos, que nos convençam c perao outro hospital da mesma P.rovincia. Os suadam da necessidade da medida.
fundamentos que então se allegaram não s6/ . O Sa. VERGUEmo: - Sr. Presidente. Eu
são appllcaveis a Porto-Alegre, como têm para convenho que se põde Iniciar tanto nesta Ca·
I
o caso presente mais força, pois que a po- mara como na dos Deputados, um negocio·
pulação ê a·qui inCOIIl1llaravelmente maior;.
provincial; mas eu quando disse que era ne·
esta razão sõ por si me parece sufficlente c~ssario, particular negocio de uma Provin·
para fazer passar o P.rojecto, pois nada se ~ ela, devia vir de lá preparado, accrescentei
apresenta em contrario.
que assim convln·ha, ;porque alli se põde co·
. O Sa. VIscoNDE DE CAYBti': -Sr. Presf· I nhecer melhor do facto, e disse: uma vez
dente. Pedi a .palavra para satisfazer ao u~ que ê disposição de Lei, ê necessarlo que ns·
lustre Senador Sr. Vergueiro, que pareceu par.tes Interessadas peçam isso. Eu disse que·
f~rmallsar-se, por ter eu dito que a sua faUa ,. não haviam factos para sobre elles se fundar·
era um exemplo da tactlca das Assem.blêas; esta determinação; que as razões que se tl··
dls!Jê que isso dava a sugpeita.r nelle vistas nh!im dado eram geraes para o lmperio todo;
llnistras. Sr. Presidente. Nilo tlve suspeita mas qual a razlto para se conceder a. este h os-.
fte designlo alheio do dever do Ulustre Se- 1 pi tal uma tal graça ê o que ainda não sei;
udor, cujos talentos reconheço, Occorreu-me 1 devem haver razões particulares, e não slio' pratica multo mal nos corpos legislativos, /conhecidas, nAo estio presentes; portanto, eu
explanada em livros correntes, a que se deu o Insisto em que se regule o P.roJeeto, 110r issotitulo de •Tactlca das Assemblêu", onde· aé / qU:e ê de_ uma cóusa particular, e não sabe·.
ê:xp3e muitOs· caaoa em que por multo plausl· • moa· os factos. Talvez que eue hospital nA.o~
1
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tenha meios para essa acquisição, e havemos ~sobre a necessidade e utilidade desta medida.
nós exceptuai-o da Lei; só porque se diz que · - Marque: de Paranaguú."
I
ha mais doentes em Porto-Alegre do que no ,
Foi apoiado.
o sn. VERGUEmo: - S·r. Presidente. OpRio Grande? E' preciso saber. se elle tem es· ;
ses meios, e so os não tem, concedendo-lhe ac· i ponho-me ao requerimento. Verificou-se pela
cumula-r bens de raiz talvez que em lugar de · discussão, que sendo a disposição desta Lei
favorecermos a pobreza, façamos um grande , em beneficio de uma corporação, nem ao
mal, e a toda a Província; por todas estas · menos se sabiam os factos sobre que se barazões voto contra o Projecto.
i seara. Portanto, não devemos gastar tempo
o Sn. VISCOXDE DE c.wnú: - Sr. Presl- : com isto, deve rejeitar-se o adiamento prodente. Admira que o nobre Marquez de Pa- : posto. Nós temos projectos geraes, devemos
ranaguá, depois de -reconhecer que cada Se- J tratar delles, não percamos tempo,- em tratar
nadar tem direito de fazer propo~ta~ a bem j de negocias de · uma cor·poração sem saberdo Imperio, ou de qualquer Provmc1a delle. : mos se essa corporação quer uma tal graça.
iaça um ·requerimento que diminue o valor !
·
da proposta feita pelo nobre Senador Vis- !
Ficou adiado pela hora.
conde de S. Leopoldo, a bem de uma. cidade.!
O Sr. Presidente designou para
•
•
e !1
e Provmcia
de que teve a pres1'd enc1a,
Ordem do Dia:
onde tem seu estabelecimento. Requer infor- i
1. Trabalhos de Commissões até o
mação do Conselho da Província. Em pri- 1
meio dia.
melro lugar, a proposta foi feita por aquelle :
2.• O Parecer da. Mesa sobre offiSenador, sendo :i\Iinistro de Estado dos Ne-J
cio do •:Mhistro do T~perio, que
gocios do Imperio, quando ainda não estavam J
~companhou
um requerimento de
installa:dos os Conselhos Provinciaes. Os ne-J
Jcsé Pedro Fernandes, que sc-:ve de
gocios interiores devem tocmina!' onde co- /
official-maior da Secretari~. deste
meçaram. E •1Ue informação ·poderá dar o
Senado.
1
ConselhC?. da Provinda? Hn. de ellc desmentir ,
3.• Continuação da. discussfw do
ao nobre Visconde de .S. Leopoldo, e, dizer
requerimento do Sr. Marquez de Paque fôra. leviano na. proposta? Pó de e:.n boa
ranaguá, propondo o adiamento da
razão achar desnecessario um hospital em ·
Resolução que autorisa o Hospital
Porto-Alegre, e excessivo o patrimonio de 80
da Caridade da cidade de Porto-Alecontos de réis? .s,r, Presidente. Não se deprigre, para adquirir e possuir bens de
ma neste Senado a dignidade de qualquer Se,raiz até o valor de 80 contos de réis.
nador. Os Lords de Inglaterra. têm a prero4.• O Projecto de Lei pelo qual os argatfva de serem creados unicamente opela sua
rematantes de quaesquer rendas pupalavra de honra. Quanto a mim, considero !
blicas fl cam isentos de p·ropinas e
a proposta do Sr. Senador Visconde de São
quaesquer outras despezas de arreLeopoldo, como tendo o criterio da verdade.
matação.
Pa:rece-me, portanto. deslustrosa e desneces-1
5.• A Resolução autorisando as Casarfa. a requisitaria de informação do Con- ·j
maras Legislativas para poderem
selho da Provincia do Rio Grande.
prover e admittir os seus respectivos
O SR. MAnQuEz DE PARANAGUÁ: Sr.
empregados.
Presidente. Eu farei um requerimento para 1
6.0 O ~rojecto de ·Lei concedendo
que se adie esta discussão, atê que hajam j
privilegies aos laYradores e manipuas necessarias informações.
1
ladores do chã.
I
7.n A Resolução relativa aos Bra- ·
·1\Iandou t't Mesa o seguinte
I
zileiros que estudando em Universl- .
dades estrangeiras, voltarem e qnlREQUERn.IENTO
zerem concluir os seus estudos nos
cursos juridicos. ou academias · m&-"Proponho que se adie .esta Resolução j
dlcas do Imperfo.
até que hajam as necessarias informações.
0
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Sessão do 20 de Maio
8.0 O Projecto de Lel sobre a laen·. poderá receber cada Provlncta.. - -Senado,
eAo -de 6trettos por entrada em ·to-. 20 de Mato de 1829. - Marq·uez ae s. João·
du.s as Alfan6egaa de llvros e outros : da Pahna. - ManocJ Ferreira da Gamara. objectos.
ViJconde de Congonhaa 'do Campo. - AntO··
Levan-tou~se a aesslio depois das "io Gonça!vea Gomide."
duas horas da .tarde.
Ficou sobre a ·Mesa para entrar em.
discussão na ordem dos trabalhos.
Passando-se â 2• parte da Ordem
do
ma, entrou em primeira dlscus- ·
!8• SESSÃO, EM 29 DE :MAIO ·DE 1829
são o parecer da Mesa. sobre o offlcio do Ministro do Imperlo, que·
PUBDIENCIA DO ••• Bl... CAPELLÁ<>IIÓB
acompanhou um requerimento de
José Ped-ro Fernandes, que serve de
A's 10 horas, achando-se presentes
offlcial-maior da .Secretaria deste Se·
34 Srs. Senadores, o Sr. Presidente·
nado.
decla:rou aberta a sessão; e, lida a
.Sobre este negocio pedlo a palavra..
Acta da. anterior, foi approvada.
e
disse:
Entrou logo a 1• part~ da Ordem
do ma, que era: trabalhos de ComO Su. MARQUEZ me PAJUN.Aou..\: Sr.
missões.
O ·Sr. Presidente convidou os seus Presidente. Acho mui justo este Pareeer, e·
mem·bros a occuparem-se delles em 0 Senado não póde deixar de .reconhecer a
seus respectivos gabinetes e retira· justiça do offfclal-malor, quando a. reconhe- ·
dos do salão, suspendeu-se a sessão. ceu já. em duas propostas, que fez subir á
Depois de uma hora da tarde con- presença. de .Sua. l\ftljestarle, incluindoi em
tinuou-se a sessão, e o .Sr. 1° Secre- uma deUas os mais empregados. Todavia,
tarlo leu duas .felicitações das Cama· lem·bro-me que Sua Majestade respondeu que·
ras Municfpaes das Vfllas de Santa não toonava em conslde~ação medidas parMarta de Baependy e de S. José do efaes e que esperava pela Lei, que regulasseRio das Mortes.
os vencimentos dos empregados de ambas a.s
Foram ambas recebidas com agra- Camaras. Agora vem um officio do Ministro·
do.
do Imp~io, reme~tendo o ,requerimento do
offlclal-maior, 'Para que o Senado possa to-.
o Sr. Visconde de Congonhas do , mal-o em cons ld eraçao.
- E u nã o se1 en t en der
Campo apresentou, POI" parte da Isto·, se o •Mi nist ro j ulga que se deve d ar·
Commlssão de Estatlstica a seguinte esta gratificação ao offlclal-malor, mande
mande abonar·lh'a, porque o póde fazer pela
folha da sua Secretaria, e não por esta. O
Senado não deve ser parcial; jã deliberou
"A Commissão de Esto.tlstica e Colonl- como cumpria. Tanto o offfcfal-maior como
l&çlo Indica: que se offlcle ao Ministro do os outros empregados, devem ser attendldos.
impelia para que expeça ordens aos Presl- Portanto, ê minha opinião, que se responda
dentes das Provlnclas, afim de que em Con- ao Governo neste sentido.
1elho Informem: 1°, sobre o methodo mala
O Sa. BARRoso: - Sr. Presidente. A
con.Yentente a cada Provlncla respeito A. Co- Commlssã.o limitou-se a. considerar unica·
lonlsaglo de estrangeiros; 2°, sobre n de•· mente o offlcfal-mafor, por ser esse o obje-.
erlpçlo topographlca e as terras que se acham cto da discussão. Não entro a.gora na justi~a
deTolutas; 3°, sobre a explanaçA.o da natu· que o nobre Senador avança, porque o Seres& e propriedade doa dlfferentes terrenos nado JA resolveu, e no meu -voto pa:rtlcular·
pan. a agricultura, mlneraeAo, etc.; 48 , fl· algum tanto discrepei da dlspoalcAo tomadn
n•lmente aobre o numero de colonoa, que. pela Camarn. Qua.ndo pela primeira vez IIO·
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tez subir ·li. Sua Majestade, que o Senado en- dos; mas julgando-se como objecto de poU·
tendia .conveniente arbitrar-se uma gratltlca· ela interna, concede-se o que ·parece Juato,
çAo ao offlclal·maior, foi dito que se espe- prescindindo-se do voto da outra Camara•.O
nsse pela Lei dos ordenados : já se tratou e~emplo temos nos tachygraphos, e ha be•
desta Lei, e não passou. Agora reclama o poucos dias se mandou dar 1$000 a .um 11er
offlcial~malor, dlzend,o que ~fre lnjustic.n
votação unicamente do Senado. Segundo elle
em não perceber a gratificação, etc. 'Eu não julgou conveniente augmentar o ordenado
entrarei na analyse da justiça, que têm os dos seus ortlctaes, mandou ao Governo, e o
mais empregados, mas digo s6, que talvez o Governo o fez: portanto daqui se vê que Jlle
Governo, attendendo as razões produzidas ha regra alguma fixa a tal respeito. Eu to•
pelo o!ficlal-mnior, lhe queira dar a gratifi- de parecer que em certas matarias o Sena®
cação; isto não é um ordenado fixo, está. na tem toda a ingerencfa, e que só por si póde
razão de uma providencia partleular, e por- tratar do que é relativo á sua policia intertanto julgo que a Resolução se deve tomar na. Estou que este requerimento está nesta
em consideração na parte relativa ao offi· ci·rcumstancfa, e que não se infringe a Coaclal-maior.
stituição mandando-se dar a gratificação
querida.
0 .SB. •MARQUEZ DE P.ABANAGU.~\: -Já
O Governo não consente em medldu
disse, Sr. Presidente, que o offlcial-malor
tinha toda a justiça, o que desejo ê que a parciaes, sim, mas é quando se remette uma
dos outros não fique em sUenclo. Se o no- Resolução, em que se tra.ta de todos os embre Senador se funda em ser Isto uma grn.- pregados, como aqui se fez já. Vejo pelo oftlticação, deve lembrar-se que os outros es- flcio do Ministro (leu) que o official-malor
tão no mesmo caso, porque ainda não se lhes sabendo que não passou a Lei, requer que
haja alguma Resolução a seu respeito : e eu
estabeleceu o ordenado 1ixo.
sou de opinião que se diga ao Governo que o
O Sn. AL:O.IEIDA E ALBUQUERQuE: -Sr.
Presidente. ·Eu não tratarei da justi~a do re- Senado está firme no conceito que já te1
querimento; ella já foi reconhecida pelo Se- deste ·homem, e que reconhece a sua justiça;
nado, quando no anno preterito deliberou, porque tomar nova. resolução é de algum moque tanto o offlcial-maior como os outros da do submetter a decisão da Camara á do MInistro.
Secretaria tivessem augmento de ordenado. O
0 Sn. ALllEIDA :.: ALBuQuEnQuE: - Sr.
que não admitto, é que o Senado faça cousa
alguma pelo methodo que agora. se quer. As Presidente. Eu não nego e j·ámafs negarei
attribulcões desta. Cama.ra estão marcadas que compete ao .senado a sua. economia f•
na Constituição, e em nenhuma dellas vejo terna. A minha questão ê que o Senado j'
que o !Senado deve fazer o que o Governo. disse o que entendia, e o Governo não qui~
lhe mandar: isto será. de certo indecoroso, e estar por isso; agora vem com uma llcen~a
eu sempre me opporei a medidas tomadas para que o Senado faca o ·que é de sua atasslm.
trfbuicilo; nunea admlttlref, porque ~ indecoroso. ·Se o Governo entende que as cfr·
O Sn. •BARRoso: - Sr. Presidente. Multo cumstancias do Thesouro são boas, e p6de-se
se tem debatido nesta Camara para saber-se dar esse dinheiro, communique áo Senado:-.
quaes são as suas attribulções; e se per- porém mandar que torne a propOr, o que jt1
tence ao Governo, ou ás Camaras o nomear foi rejeitado, Isso nunca se deve consentir.
e -demittir os seus empregados: a .prova do Sou de opinião que se se der o augmento
80
que digo é um Projecto que existe na Mesa offfcial-ntafor, seja isso pela nossa ·!olha, em
a tal respeito. .Não p6de haver duvida, que que o Governo nenhuma influencia tem; se
em materia privada, compete a este Senado
elle quer para isso qualqu.er medida legfs·
o arbitrto; neste sentido (que nada tem com lativa, vá propôl-a á Camara dos Deputados.,
a constftuiçio, porque ella .bem claramente po:rque aqui nllo ê o lugar proprJo.
diz que cada uma das Ca.maras terA o seu
0 SR. MARQUE:J! Dlt CARAVELLAB: - Sr.
Regimento Interno), assentou-se · que era. Presidente. Ndo posso deixar de repetir o
materla. de legislação a deapeza de ordena· mesmo, que tenho df.to aqui muitas vezes.
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Quando .um negocio principia torto, e se di·: cer, e 'tambem assento que devemos decidir
rtge . por. caminho diverso daquelle, que deve a respeito dos outros. Por consequencla trn·
tqmar, custa multo a endireitar-se. (Apoia-I. temos atê mesmo de procurar um official·
dos). Eu sempre ful de opinião que esta Ca-l maior fixo, deixemo-.nos dEl in~&rinos. .Nós
mara podia nomear os seus empregados, de·/ temos essa autoridade, e a Camara dos Depu·
mittil-os e assignar-lhes orderindos; entendo · tados que faça o que ·bem .lhe parecer.
que o governo desta Camara tem esta inspe·
O Sn. .ALMEID.\ E ALBUQUERQUE: - Sr.
cção pela mesma Constituição. Esta. Camara Presidente, Con·cednmos por um pouco que a
principiou mal, porque apresen.tcu~e um má. redacção do offlcio recahe toda sobre o
P1ojecto de Ordenados, e quizemos que· pas- official, que o escrevera; mas pergunto eu:
sasse com todas as formalidades de uma e o ·Senado póde ter a certeza, que a Reso·
Lei, etc., esse foi todo o mal. Eu nunca vi lução que tomar ha de ser admittida.? Este
que o Governo duvidasse mandar 'fazer as o!ficio não é da Repartição competente, l)ordespezas que daqui ·se :têm indicado; mas que não é d.a Secretaria do Thesouro, ou da
como vio que esse Projecto de Lei disse que l1'azenda; ora supponhamos que o Senado
esperava por· elle, .Parece-me até mesmo que. toma a deliberação que se .requer, e que o
no anno passado se decidia, que emquanto se Ministro da Fazenda diz: - eu não faço,
não marcavam ordenados, se désse uma gra- apczar do Senado querer; ficará. o Senado
tificação, e creio que isto passou tambem airoso com esse procedimento? - De certo
na Camara dos Deputados;. emfi~ cada. um niio; é preciso pezar, se o Thesouro tem abrientrou a legislar sobre cousas que lhe não ga.ção de fazer todas as despezas desta Casa;
pertenciam: o Governo começou a deternli- se tem,· então não se ponha o menor obsta·
n.a._r o ordenado, que devia ter cada um dos culo; mas Isto não ha de ser por insinuação
e~Upregados; a mesma Camara .dos Deputados de ninguem; ha de ser pela justiça, c.om que
n,ão queria que tivessemos um porteiro das o Senado julgar. Convencido de que o offi·
gf!.lerias, sem attenção a que temos uma porta cial-maior é habll, e que merece, digo toda·
diversa, etc., etc. Se o Governo falla unica· via que não se lhe deve dar gratificação pelo
mente do official-maiol:"·, é porque ellc re- modo com que se ,propüe.
quereu, e os outros não. A maneira por que
. o Sn. BARRoso: - Sr. Presidente. Nós
o :Governo se exprimia, parece-me que não ~ mandamos a folha ao Ministro ·do Imperio,
airosa ao Senado, por Isso não a deve ap- e este a remette . ao da F~zenda; portanto
provar, e estou nesta parte pelo que já. disse se aquelle referendar a ordem, este não tem
wn nobre Senador. Mas talvez isso 'Proceda responsabilidade. Quando se manda fazer al·
de erro do official, que fez o offido; mui- guma despeza, remette-se participa~ão ao MI·
tas vezes o Ministro passa ligeiramente os nistro ·do Imperio, e elle depois participa
olhos pelos papeis, que manda escrever, e (como ha poucos dias succedeu) que tem exassigna. O que o Governo quiz dizer, foi que pedido as ordens necessarias para se 'Pagar
não obstante ter havido da sua parte ·resolu- o que o Senado tem resolvido.
ção contraria, remettla o requerimento para
o Sn. VERGUEmo: - Sr. Presidente. NAo
o Senado resolver, etc. ·Eu não me persuado entrarei na questão se a este Senado comque o Ministro do Impe-rio, sendo atê Depu- pete fixar ordenados, e o que ê gratificação
tado, se exprimisse com Unguagem lmpro- etc.; mas não duvido que podemos ratificar
pria desta Camara.
o .numero dos empregados da Camarn. Quanto
Quanto ao ponto da questão que ê rela· ao offlclo, não devemos suppOr que o Ml·
tlvo ao offlclal-malor, acho que tem multa nlstro usasse de uma expressão tão atacante:
justiça, 'POrque ê multo capaz e multo babil. ella foi sem duvida do amanuense que o es·
Elle v~rdadelramente nllo ê officlal-malor, 6 creveu. A questlio ~ se se deve dar a gratl·
um ·offlclal de Secretaria de Estado, que velo j flcação ao officlnl-malor. O Senado jA depara aqui destacado; mas ·serA conveniente cldlo 1st?, e o Governo pôz obstaculo. (O quo
que elle, tendo este serviço, nAo tenha uma . 8 antl-constltuclonal; mas como o Governo
I
.
gratltlcaçlio? Nlio; ·portanto voto pelo ·Pare- não qulz, disse que se não pa.gasse!) O offl·
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---------------·-------------~-------------------------------------------cial-maior, ouvi dizer, não tem gr:ltificaç:lo
5.u O .Pl'ojecto de Lei concedenda
alguma, serve com o vencimento da Secre·
privllegios aos lavradores e .manipuladores de chá..
taria a que pe11tence, e aqui está. de peor
G.o A resolução relativa aos B'alcondi~ão do que lá.; e sendo assim, segue·SE1
zileiros que estudando nas Universique, trabalhando como official-maior, vem a
dades estrangeiras, voltarem e quiter mais responsabilidade com quasi uenhum
zerem concluir os seus estudos ··nos
Interesse. Differente cousa é ser chefe, de
Cursos Juridicos, ou em Academias
trabalhar como subalterno, se os outros of·
~!edicas do Imperio.
ficiaes estão no caso deste, relativamente
7.0 O Projecto de Lei sobre a isenaos ordenados não sei; o que sei é que agora 1
ção de direitos por entrada, em tos6 se trata do official-maior. Se os outros têm I
das as Alfandegas de linos e Ol)troe
direito, requeiram, não confundamos uma
objectos.
cousa com outra, porque as circumstancias
Levantou-se a sessão depois das
são diversas; os outros têm uma .gratifica·
duas horas da tarde.
cão, e este não •tem. Parece-me, pois, que se
deve dizer ao Governo que a resolução tomada pelo Senado ainda subsiste, porque o
Sen~do não a revogou; e que ~or se ter impedido a sua execução, não se segue que ~ ! 24" SESSÃO, E:vi 30 DE MA!O DE 1S29
Resolução tenha cabido.
I
o Sn. MARQUEZ DE c.~RAYELLAS: - ·Sr. i PRESIDENCU DO SR. BISPO C.\PELLÁO·li:Ón
Presidente. Eu concordaria com o ·nobre Se-~'
nador, se não visse que isto é um pouco esA's 10 horas, achando-se reunidos
curo. talvez não se entenda o que é que sub- i
32 Srs. Senadores, o Sr. Presidente
siste.; . e assim melhor seria dizer que subsis-/
declarou ·aberta a sessão, e Iiàa a
tindo a resolução tomada pelo Senado, e an- I
Acta da antecedente, ;foi ap·provada.
nuindo-se á supplica do official-maior, se leve I
O Sr. 1o Secretario leu úma repreao conhecimento de Sua ·Majestade. Deste
s.entação da Camara da Villa de
I
modo fica,_\·t~do claro.
Santa Maria de Baep:;ndy, a IJllal
havia sido dirigida pela mesma Ca·
Dando a hora, ficou esta. materiu
mara ao Sr. Marquez de Baepen!ly
adiada.
.para a levar ao canhecimento do Seo •Sr. Presidente designou para
nado.
Ordem do Dia:
- Pedia a palavra e disse
l.o Continuação do Parecer adiado.
2.° Continuação do requerimento
O Sn. MARQUEZ DE PARAXAGtr.\.: - S.r.
do Sr. Marquez de Paranaguá, pro- Presidente. Não posso aJJprovar este : moqo
'POndo o adiamento da Resolução, que de proceder, Acho que· não é proprio do ,13r.
autorisa o Hospital da Caridade da Secretario ler, e apresentar ao Senado . qual·
cidade de Porto-Alegre para adq~i- quer papel dldgido em particular"a um Serir e possuir bens de raiz até o va- nadar.
••
lor de 80 contos de réls.
O Sa. BARRoso: -:- 'Sr. Presidente. Envia·
a.o o Projecto de Lei, pelo qual os ram-me esta representatão para faze;- :prearrematantes de quaesquer rendas sente ao .senado, e por esse motivo é que
publicas ficam Isentos de propinas, e a lf.
,~
quaesquer outras dest~ezae de o;rre~
O Sa. MARQUEZ DE BAEPENDY: - s.r. ·Premataçlio.
sldente. Eu recebi Isto ·hontem !J)elo Correio,
4,o A Resoluçlo autorleando as Ca· e do acho fncoherente, que uma Camara se
maras Legislativas para poderem diriJa a um .Sena~or, pedindo-lhe que leve
prover e demlttlr os seus respectl· uma rêpresentaçlo. ao Senado. NAo sei que
vos empregados.
· , J Isto faca mal. ~e· f6r digna de contemplaçlo,
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o Senado p6de remettel-a a. Commlssão de
Leglalagio para fazer um !Projecto.
0 SB. l\IABQUEZ DE PABANAGUÁ: - :Sr.
Presidente. Convenho Que QUalquer individuo
ae dlrlja a um ·Senador, e não nego o direito
que tem qualquer cldadio de representar, por
eata. via; mas parece-me que a :representa·
cio 11iio era di.rlgida ao Senado, mas slm ao
aobre Senador para elle sobre o seu _contei1·
dct· requerer ou propOr o que julgasse conve. nlente, e nesta lntelllgencla é que julguei
lmpr®rlo que o papel fosse Udo pelo Sr.
Secretario, não sendo elle para o Senado.
0 Sn. MARQUEZ DID BAEl'ENDY: - ·Sr. ·Pre·
ai4ente. A Camara não se dlrlgio a mim, peIto-me que apresentasse ao Senado, e póde-se
ler.
·Foi remettido â Commlssão de Legislagão.
O Sr. Carneiro · de Campos apresentou o Parecer da Commissão de
•Legislação sobre o ·requerimento de
Frei MBIDoel do "1\lonte Carmello.

tam."
POz·se 4 votação: foi approvado. e
decldi01Se que se offtclasse ao 'Go·
verno.
Seguto-ae a primeira parte da Or·
dein do Dia, que era a contlnuaçl.o
do Parecer da Mesa sobre o offlclo

•I.

do Ministro do Imperlo, que acom·
panhou um requer1n1ento de Josê
Pedro Fernandes, que serve de otfl·
clal-malor da Secretal'ia do Senado,
e disse
0 SB, PRESIDES TE: -

•
'r
I·

',_

Um nobre Senador

;
I
.
c.

disse hontem que queria aclarar o Parecer.
Se ainda e&tá. da mesma opinião, p6de offerecer a sua emenda; o Sr. Marquez de Ca·
ravellas ê a quem me dirijo.
0 Sn. MABQUEZ DE CABA\'ELLAS: - Sr.
Presidente. Eu havia dito gue era melhor
declarar ao -MI·nlstro que subsistindo a. Rle·
solução da Camara, ella a·nnula ao requerimento, e que o otfleial-maior fosse mettldo
em folha; porque sendo, eomo queria o Sr.
Verguelro, podia o Ministro dizer, que não
sabia qual era o Pareeer da Cama.ra. Ou então, que jul&aJldo-ae os ou·tros empregados
nas mesmas circumstancias, fossem todos
mettidos em folha, que ê o mesmo que dizer
o Senado al11da não mudou de opinião.
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O Sr. Evangelista pronunciou um
discurso e mandou a seguinte

P.lBECEB

"A Commissão de Legislação exami-nou
o. requerimento de Frei Manoel do :Monte
Carmello, no qual se queixa que, havendo requerimento do Governo, pela Repartição do
lmperio, provimento vitallelo da Cadeira de
Grammatlea LaUna, que na Vllla Real da
Praia Grande exercia com notorio desempenllo_ de suas obri.gaçõea, lhe fOr:a denegado
o dito provimento, mandando 'POr a Cadeira
a concurso, como vaga, e afi-nal .passar o
p_rovlmento a outro, não obstante os recursos
oppolitos pelo supPllca'Me: oa. Commlssiio ê
de . parecer que se peçam ao Governo esclarecimentos a este respeito. - Pa~o do .sena.clo, 21 de Maio de 1829. - Fra-ncisco Car·
ne4ro de Campol. - Manoe' Caetano de A'·
· meld4 c Albuquerque. - Nicoláo Pereira de
Oa.mpo1 'Vergueiro. - Vuconde de A'can·

r..

1:

~i

EMEND.\

~;
I

"Requeiro que na Resolução da gra.tifl·
cação do offlclal-maior se faca tambem a do
augmento da ~tlfiear;ão dos) o~licla.es da
Secretaria, e dos empregados que foram já
objecto da deliberação do Senado. - Evan·

gelista.."
Foi apoiada.
0 .SR. CARNEIRO DE CAl'I[POS: - .Sr. P:tesi·
dente. Eu estou que se approve a Resolução
da Camara, e que se approve que o oftlclal·
maior tenha essa gratlticação; mas sendo at·
tendiveis as circumstanclas dos actuaes empregados da casa, parece ·que se devia di·
zer, que tendo-se augmentado os motivos, o
Senado fazia effectiva a sua Resolução. Que
os motivos têm augmentado, · parece-me que
não ha duvida. ·Na occasllo em que o Senado
tomou semelhante Resolução, havia uma Lel
pendente sobre ordenados. o então o Governo
disse bem, que esperava pela 'Lei; e gue não
se tontassem medidas· parclaes. •Nós temos

~
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vi~;~o u:~e~uuuo ii. ex),umeucl&) que elitll. J..ei • clelit~a. mil.lltsll'a. l!.iu cugo que o u-ove1·no teve
nil.o póde passar em ambas as Ca.maras, ·por· procedencia para fazer agora isto. A Camara
que ca'Cla uma tem o seu .requerimento e se está lembrada do que se passou aqui a res·
quer Uil'igir como melhor acha, e decerto peito de um l>iniz? l 1 ois essa foi a primeira,
uüla Lei .,;e1·a1 não pôde dil'igir aquillo que agora é a segunda, e amanhã será. a terceira,
é objec~o de economia interna de uma Ca· a havemos de ficar, nã.o como Corpo Legis·
mara. J!.stea corpos, posto que devem estar I l111tivo, mas como tribunal pertencente ao Poem harmonia, para se conseguirem os fins, f der Executivo!
·
'
todavia têm suas rivalidades, e ás vezes, cho·l'
Concluida a discussão, propôz o
ca.m·Ee bem, como aconteceu uaquelle artigo
Sr. Presidente:
da. Assembléa. Gemi. Estas diversificações en·
1." Se se approvava o Pareoor para
tt am mesmo no intere&se delles, porque não
1llassar á ultima discussão. Ajppro·
ha.vendo dividas, não apparecem tão boas
vou-se.
lembranças. Portanto esta ê a miuh1~ opinião.
2.0 Se se approvava a materia da
l!:u não posso ser taxado de suspeito, porque
emenda
do Sr. 'Evangelista, salva a
quando se tra·ta de prerogntivas desta Ca·
redacção, Approvou-se.
mara, digo o mesmo, e dem~.is tenho conhe·
O Sr. Visconde de Congonhas re·
cido, que isto não põde ser objecto de ambas
quereu que entrasse em discussão a
as Camaras. .Nós somos pouco adiantados
Indicação apresentada na sessão an·
nestes costumes, e em tal caso convém imi·
terior pela Commissão de Estatistica
tar o que se faz em outras Nações.
e
Colonisação sobre varias quesitos,
O Sn. VEnGuEmo: - Sr. Presidente. Eu
que se devem exigir dos Presidentes
sustento a minha opinião, que se não deve
das
Províncias, por intermedio do
confundir o negocio de que se trata, com
.Ministro ào Imperio, e então o Sr.
outro que não está em questão. Trata-se uni·
Presidente
declrurou que estava em
camente do que falia o Ministro; o officio
discussão a dita Indicaçã_o.
do M~istro só faz menção do official-maior,
logo a discussão deve ser relativa a este.
o SR. MARQUEZ DE S. Jo.\.o DA P..u.liA:
Que os outros officiaes tenham direito, eu Parece-me que não precisa discussão esse Pa·
não duvido; mas haja uma indicação a este recer. E' a Commissão que pede esclareci·
respeito. Se as circumstancias fossem iden· mantos para organisar planos sobre a coloticas, sim; mas ellas são diversas: o ofti· nisa.ção estrangeira, etc. O negocio por si
cial-maior não tem gratificação, e os outros mesmo é recommendavel: portanto julgo que
têm; como é que se julgam iguaes as cir· não deve ser discutido.
cumstancias? Resolva-se sobre o officialmaior, e depois faça-se uma proposta a res·
A Camara assim o decidio, por
peito de outros. A boa ordem não exige outra
TotaçAo, approvando o Parecer para
cousa.
se officiar ao Mf.nistro do Imperio.
O SR. EvANGELlST.\: - Sr. Presidente.
.seguia-se a aegunda patte da OrO que é que se pretende responder? Que
dem do Dia, continuando a discussão
ainda subsiste a Resolução do Senado; esta
sobre o requerimento do Sr. Mar·
quez de Paranagut, propondo o adiaResolução foi feita pa.ra todos; logo seria
uma inconsequencia não votarmos simultamenta da ·Resolução, que autorisa o
Hospital da Caridade na cidade de
neamente. O Ministro se trata só do offl·
ctal-maior, é porque este lhe requereu.. Mas
Por~to-Alegre para adquirir e possuir
·bena de ral1, etc.
se o Senado reconhece a justiça de todos,
porque não ha de votar por elles? Isto seria
Pedlo a 11alavra, e disse
uma injustiça!
0 SR. M.ARQUEZ DE SA.'VTO AMARO! -Já
0 88. MABQUJ:Z DIC SANTO AMARO: - Sr.
aqui, S.r. Presidente, se rcflectio que era ln- 1 Presidente. Voto contra o adiamento, porque
decorni'IO ao Senado, sujelta'r-lfl, ou re11olver I nlo sal que mata informaç3ea a Cam&ra deve
r·

•
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ter a respeito deste hospital; nill&uem du·- Caridade, isto seria contra os interesaes da,
vida que elle existe, e basta o testemunho nessa sociedade, emfim quando se tratar da
de dous .Senadores paJ'a saber-se que se sus· materia eu dh·ei o meu voto. .nlz-se que não
tenta á. custa de esmolas. E' um facto, e as ha requerimento, e o que tem isso? Fez este
circumstancias desfavoraveis do 'l'hesouro Projecto um Senador que tem obrigação de
Publico nada tem com este estabelecimento promover o b6lll geral do lmperio, e tanto
de caridade, fundado e mantido á. custa de basta. Eu voto contra o adiamento, e requeiro
pai ticulares: portanto, parece-me que a Ca· que se tra:te já. da materla.
mara tem todas as preclsas informacões.
Julgando-se discutido o adiamento,
0 SB. M.\UQUEZ DE PAHANAGUÁ.: -·Sr.
pôz-se á votação, e sendo rejeitado,
Presidente. Eu propuz o adlamen•to atê se
passou-se â segunda discussão da
haverem as ·necessarias informações sobre a
Resolução, com uma
mencionada
necessidade desta medida, porque .me parece
emenda a ella offerecida pelo Sr. } ~
que o motivo que suscitou em seu nobre auVisconde de Alcantara.
tor tal lembrança foi apparecerem aqui dous
O Sr. Marquez de Santo Amaro
Projectos, um para o hospital de Santa C~
pronunciou
um discurso que não foi
tharina, e outro para o do Ríio Grande. Não
colhido, e offereceu a seguinte
houve requerimento das partes interessadas.
Demais é preciso saber por que se fixa aqui
EMENDA
. este quantitativo de 80 contos de rêis. E
não mais, ou menos. Considera~d'o em abstracto, todo o estabelecimento de caridade é util
"Depois das palavras - bens de raiz em qualquer parte, mas a extensão desta ca· diga-se: predios urbanos. - Marqucz ele
ridade é preciso calcular-se. As outras Pro- Santo A.1waro."
vincias tambem precisam; e algumas vezes
Foi apoiadu.
o sn. MARQUEZ DE CAKAVELus: _ Quan·
talvez com mais necessidade. Voto pois pelo
adiamento até se haverem as necessarias in· do se apresenta uma idéu util e. por outro
formações sobre este objecto, mandando ou· lado appa-recem inconvenientes, deve 0 Levir o Conselho da Provincia.
gislador contrabalançar tudo, para. ir no coO .Sa. MAIIQUEZ DE CABAVELLAs: - Sr. nhecimento do bem, que deve resultar desta,
Presidente. Não ha inconveniente&, por isso ou daquella. ·parte. que se confrontam. Estadesejava saber o .motivo do adiamento. Em mos neste caso, e parece-me que combinadas
mtm estes estabelecimentos sempre acharam todas as idéas, que se têm apresen·tado nesta
apoio. ·E' bem expresso no Apostolo: - E' discussão, não devemos deixar de a.pprovar
necessario unir á fé as boas obras. - Isto ; este Projecto, ainda quando algum inconve·
é o que nós vemos nos protestantes; entre : niente appareça. Sabido é que a. amortisação
elles são immensos os el!ltabelecimentos de : dos bens, e mesmo a acquisição a pr6 dos
caridade, os Inglezes têm levado isto a um ) corpos que não morrem é prohibida, não só
ponto grande, e nós apenas temos um, aliás . pelas Leis da antiga Monarchia Portugueza,
bom, que é o da Miseric"rdia; se ha. abusos, 1 como tambem pela. Legislação Roma·na.. Nlio
cortem-se e nem por isso se devem embara- , me lembro de o Imperador que decretou esta
çar as suas funcções.
! prohibição, ainda quando a Igreja não era.
· Tratando do adiamento não posso deixar reconhecida; o certo é que os Christãos qui·
de votar contra elle, porque ainda quando zeram amortlsar, e não lhes fol consentido.
eu não considerasse que já existe esse hos- Constantino foi o primeiro que revogou essa
pital, diria que multo convinha fundar-se. E' prohiblção, mas seguiram-se tantos e tão
máo que em uma Provlncfa que contêm tan- grandes abusos, que passados GO annos, o lm·
tas leguas quadradas, que em 22 e 23 já tl· perador Valentlniano vlo-se obrigado a renonha cento e dez ·mil almns, onde ha tanto var essa prohfblçA.o. Se depois ella foi rela·
commercfo pela vlslnha,nça de outras gran· xada deve saber-se que só dentro de Roma
dcs Provlncla.s. não hnja um Hospital de e com taes Imposições que de certo dlfflcul·

I

I

Sessrio de 30 de Maio

269

tavam muito a acqulslcão, e amortlsação dos j ze1u os An1ericanos do N()rte, então, sim, não
bens de n1âo mo1•ta. Ainda temos em prova 1 convirâ fazer-se tal ·concessão; por ora é
disto um dito de S. Jeronymo, o qual declara forca que a façamos, e talvez mesmo que o
que elle não se queixa da Lei, mas sim da fundo ue 80 contos de rêis não produza ren·
causa que a tornara ·necessarla.
dlmento que chegue para as infalllvels des·
Vemos em nosso direi·to que a primeira pezas de um es-tabelecimento tão necessa·
Lei sobre as a.mortisacões ê de D. Affonso V. rio.
o Sn. Ev.\XCEUST.\: - Sr. Presidente.
A t~rohibicão devia ser mais antiga, porque
consta que os Padres de Alcollac;a pediram Parecia-me conveniente fazer esclarecimenser · dispensados, e isto prova que ella Já. tos sobre esta materia ·Eu não vejo a neces·
existia. No tempo de D. Diniz entrou a gran· sidade que acaba de dizer o nobre Senador:
de chicana, a trabalhar em illudir uma Let pelo contrario eu vejo que desta providencia
tão sábia. Dizia-se então que a prohibição resulta que, fazendo-se esta .graça a esta cormeditava, só a respeito das compras, e não poração, de Irmandade. quantas villas houdas doações: Com este preposto, faziam-se ver hão de querer a mesma graça, porque
comprar os bens por um terceiro sujeito, e todos por este motivo têm o mesmo direito
esse fingia doai-os e assim se passavam as de pedir a isen~ão <1~ Lei da amortisação; e
escrlpturas. D. Fernando, para atalhar estas eis ahi a razão pot que eu digo que se não
chicanas, declarou que convinha que as Leis faça isto de repente. Mas agora fazer já. uma,
da amortisação existissem, e em todo o seu dotação com esta amortisação, sem conside·
vigor; disto não se póde duvidar, porque a ração â extensão das necessidades, e tirar
historia o attesta.
este soccorro ás outras villas existentes. e
A amortisação é um grande embaraço do que houverem de existir. Dêm-se-lhe pois os
progltesa;o da riqueza nacional; isto conhe· 40: 000$, por ora. e se elles não bastarem,
ce-se em um patrimonio ·possuido por. um segundo as drcumstancias, elles .pedirão
homem desmazellado, se succede passar a su· mais. Portanto, a minha emenda p6de passa:r:
jeitoAndustrial, e a renda cresce, e o Estado concedam-se os 40 contos por ora; quero di·
lucra por isso. Mas por que existem esses zer, se P.stes não chegarem. lã mais para
abusos, não devemos nós consentir que hajam diante concederemos mais.
o SR. AL:'IrEnu E Ar.nuQUEllQVE: - Sr.
mais patrimonios. e com fins tão utels ã sOcledade? Parece-me que nlnguem os prohi· Presidente. Todos os argumentos :que tê.'ll
birá, dando-se uma circumstancia tão respei· havido são para que se tome uma medida
tavel.
parcial. A medida deve ser geral: quanto se
Toda a questão se reduz. pois, a saber, disser a respeito de umn, diga-se em geral a
se é ou não necessario o estabelecimento de : respeito de todos. Eu não sei que direito te·
um hospital de caridade com esse fundo. i nha o Rio Grande. para ser privilegiado. Não
Ninguem dirâ que elle se não deve consentir ; se argumente com razões particulares a resem uma Provincia de tal extensão, que pro-/ peito de outras villas, porque essas até fo·
mette augmentar multo de população pela i ram providencias dadas sem conhecimento de
sua fertilldade, m6rmente em generos indls· I causa; mas agora não estamos neste caso.
pensavels á subsistencla. A Assembléa Ge· Isto é uma medida lembrada pelo Sr. .Senaral I~eglslatlva ha de tratar com lndlffe- dor Leopoldo, que por sua bondade qulz que
rença a homens que tanto promovem os ln· se extendesse esse favor A. sua Plrovlncla;
teresses da ~ação? Não o devo crer. Voto mas ê preciso olhar, que esses não são enportanto pela Lei tal qual está; pela mesma teados e outros tllbos. Eu. quando fallel a
razão voto com que combato as emendas of· primeira vez neste Projecto, não Impugnei
ferecfdas. Sou da opinião do lllustre Sena- que se concedesse a esta Casa, ou a outra
dor o .Sr. Marquez de Santo Amaro; no Bra· qualquer tudo aqulllo que pudesse, comtanto
zll ainda bem pouca gente sabe o que silo que não fosse para amortlsa~ão, porque já
aforamentos. Quando chegarmos ao estado. de se mostrou multo evidentemente, e que era.
podermos venaer n.s nossa~ terras, como fa· multo prejudicial A. sociedade, a amortisn·
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cão das ter1·as. Parece-me que ouvi dizer, que j se estes eram sufticlentemente dotudos: a
de certo modo a Lei da amortlsaolo ., revo- Bahla v. g, · tem esse estabelecimento suttl·
gada pela Constttulcão: eu acho o contrario, cientemente dotado, e talvez ainda assim
acho que a Constltuicllo ga~antio o direito de mesmo ·nA.o chegou o seu rendimento para as
propriedade, então como se quer tirar do despezas que faz: aqui nesta cidade n6s ve·
conimerclo dos homens esses bens, que sA.o I mos no balanço da Miserlcordla, qile ha sem·
em favor da sociedade? Isso é que é contra· ! pre um deficit e nilo estA nesse hospital suf·
rio .A Constitui!;A.o; a ConstltulcA.o fi·rmou a flclentemente dotado? Agora accrescentarel a
regra geral estabelecida na Lei da amortlsa· respeito da emenda dos preiUos urbanos, qUI)
ção, porque isso é que constitue o dlrêlto de deixemos Isso, e antes seria conveniente &e·
propriedade: e eis aqui por que se concede .crescentar e que fosse em predios rustlcos,
bens de raiz, mas nunca para amortlsacio. ·porque nós devemos promover a agricultura
A emenda do Sr. Visconde de Alcantara é que estA em seu principio, e que ê a fonte
multo plausivel, mas ella vem a dar lio que da riqueza dos Estados, especialmente nas·
está. no Projecto: ora quem quer o todo, quer centes. ,portanto sustento o Projecto tal qual
a oarte. Se eu niio descobrisse ali:umas dlf· estA.
rtculdades nestes aforamentos pelas suas
. o sa. ALMEIDA E Ar.nUQUERQUE: - Sr.
subdivisões que vêm a ter, eu estava pelo Presidente. o fllustre .Senador, que acabou de
Projecto; mas jA digo é multo dlfflcultoso: fallar, disse que, eu não querendo amorttsa·
depois o pagamento do fOro é u!Da cousa que ção, 0 mesmo era que dizer, que nllo bou·
dá. trabalho tmmenso: o maior Inconveniente vesse esses estabelecimentos - e eu digo
que eu acho é que hoje se conceda para o a.gora que, suppondo que este estabelecimento
Rio Grande, amanhã para outra parte e da- cala em mãos de prodfgos e máos admintsquf a pouco tempo cada um serli um regulo, tradores, vem a ser a mesma cousa. N6s sa·
e .As duas por tres, estamos com o Brazll bemcs multo bem que essas corporações não
todo vinculado: isto não é só um mal, !ilu podem vender os bens de raiz, e ellas estão
até uma iniquidade. iPor-tanto, concluo dlzen- vendendo: no Rio Grande têm vendido a
do que quando se qufzer tomar uma medida maior parte de seus engenhos: por eonseseja geral, e que o Rio Grande não seJa pri- quencfa nesta parte não me convence: Quanto
vilegiado.
á generalidade da medida, que nós nAo sabeO SR. MARQUEZ DE CÁRAVELLAB: - sr. mos quaes silo o sufflcientemente, nem a esPresldente. o nobre Senador que me Jltece- tatlstlca, etc. Babemos multo bem que existe
deu, disse que se oppunha A Lei; porque nlo uma Casa de Mfsericordia no Rio Grande,
queria amortti!acão, o que ~ o mesmo que dl· I assim como as que existem no Brazll: pois
zer que não quer estabeiecitneJitoa desta na· então diga-se que todas as casas pos!am adtureza; por conseqtteficla ~ ttecessarlo, piJtil qufrtr, mas nAo é preciso Umita.r a quantia,
os lares, esta condicAo - afne qua nott.-Um ao menos ponha-se o max~o: não sei qual ê
illustre Senador fallou a respeltn de afora- o Inconveniente, só se é por ser aquella com
mentos, mas ta.lvez niio me entettdesàe bêm. especialidade. Agora n rcspeft'l de afora·
Nlio se .trata de saber como o direeto, Bettho- mento, nAo ha nlnguem que nllo conheça o
res, haver! o ~eu f&ro cObilJetentem.ente, a que é IB!Oi digo mats, que ae ha. alguma
dlfflculdade ê de regulll·t' os afl)tllblentoa; terra que não seJa. aforada, ê porque nAo é
'porque em um Pai~ onde àe tbtna i! 11e dlo susceptlvel de <:ultUTa: digo mais, é ~Is
as tetlras gratis. rt!nguêm quer Ir afdi'IU', facll de haver terraa de aforamento, que de
porque nllo entende o que isso l!eja, actul no compra, porque para. comprar ê preciso dca·
Rio de Janeiro ~ qu~ se entende algurna embolsar uma quantia. grande,. e para aforar.
couso.. disso. JA um llluatre Betuutnr respon· nAo.
0 Slt. VISCONDE DE CATnO! - Sr. PreRI•
deu r:tue niio podem~ fuer geral a illêdld&,
porque nft.o eatatnos 8enhores da. eStàtlstlt!l dentl!. NAo poiSo convir nas emendai dai
par-uculat de eadn. \lmà d&i Pto,lnelae, que proJ)OiltiB, A re~trlc:!CAO di t!ObcelllllO dOI 80
tinham j4 estabelecimentos dêllBl llltUrt~ll, e I!Ontos de rêls s~ A lldqu~rlclo do11 predioa
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urbanos para o rendimen·to do hospital de
Porto-Alegre parece-me contraria A Constltuição, que fez livre todo o genero de commercio e industria, que não se oppõe aos bons
costumes, etc. Uma vez que seja deferida a
concessão· proposta, deve ficar ao arb1tr1o
. dos fundadores e adm.fnlstradores empregar
aquella quantia no fundo que lhes parecer
mais rendoso e solido. For<;al-os a comprar
e edificar casas, seria obrigai-os talvez a um
lmpossiveJ, ou a fazer edificaQões que natura1mente são muito dispendiosas. Presentemente é muito difficfl achar-se compra de
predfos urbanos, e ainda menos a preço commodo. Póde-se dizer com razão maior que
até nisso ha o inconveniente de que se faz
queixa nesta Côrte, e nas grandes cidades.
de serem as casas abarcadas, em grande nu·
mero por corpos d~ mão morta.. A restricção
e reducção da concessão a 40 contos faria 0
estabelecimento insufficiente ao destino: e
poria os doentes. a curta ração. Não é verosimfl que o redito desse capital exceda os
Juros da Lei, isto· é, a dous contos. Isso apenas chegaria para medico, ctru11gião, boticario e enfermeiro.
Um Senador (o Sr. Albuquerque) muito
repetio em outra sessão sobre as Leis con·
!:&a. os corpos de mão morta, males de amor·
tisação, de bens de raiz, beneficios da cir·
culação pela liberdade. das vendas das ter· , · ras. To~narel tambem a repetir 0 que já
contestei, que a ·Legislação patrla não pro·
hlbe :absolu·tamente ans vd:-dadelros corpos
de mão morta, que são as communldades
religiosas, e eccleslastlcas, adquirir bens de
rals, mas s6 requer a precisa licença. do
Soberano. Disse mais, que, a legislar-se sobre os hospitaes, não se devia fazer Lei lo,·
cal mais que geral para todas as Provhi:
elas do Imperlo. Eu digo, Sr. Presidente, que
não conv~m fazer abarcamentos· em legisla·
c;:ões sobre cousas que podem ter modifica·
rõos segundo 11. loc!1Jid!!.de. O Go,•erno alêm
disto, como pae da Patrla., p6de fundar hospltaes, onde pelas rendas publlc~ onde
estas superabundarem. Entretanto nllo se
deve negar a. dotação offereclda por bemfeitores de quaesquer Provlnclas, conceden·
do·lhes ma.for ou menor fundo, conforme a
cfrcnm!!tancfa do lugar; outro Senador dlaae

•

que se o ~senado conceder a cada villa elo
Jmperio sua dotaQão para hospital, immen·
sas terras se amortisariio. Eu digo, que isso
nunca se 'põde realisa.r, senão em cidades cu
vlllas populosas e ricas. El-Rei de Portugal
D. João v, que era multo religioso e magna·
nimo, sõ fu.ndou o hospital das Caldas, que
immortalisou o seu nome.
sr. Presidente. Na economia dos Esta·
dos multo se deve attender ·ã doutrina das
proporções. Se todas ou grande parte dai
terras tossem abarcadas pelo Soberano, nobres e corpos de mão morta, sem duvida o
mal seria lmmenso, mas, sem fazer inaUe
navels algumas, pelo vago principio da U
berda.de de circulação dos predlos, e contrl
a sã politica que requer estabfUdade nos es·
tabelectmentos uteis e necessarios. Sr. Prasldente. Basta lembrar um exemplo de esta·
belecimento nnnlogo. El-Rei D. João I quan·
do fez a reforma da Universidade de Coim·
bra, fez-lhe a dotação de mais de 60 mil crU"
zados de rendimentos annuaes, incorporan·
do·lhes .bens de raiz confiscados aos Jesul·
tas. Se estes bens não fossem inaliennveis
era tmpossivel durar a Universidade, e fez
museus, observatorios astronomicos, jardins
botanicos, etc.
Tornarei a repetir o que já disse em
outra sessão, que a I.nglaterra, onde a agrl·
cult1J:'Il e Industria é a mais activa e produ·
ctlva tem grande quantidade de terras in·
alienn.vels dos gr&Jndes proprletarios do ·Paiz.
A França, depois da re"olução, onde tanto
se apregoou, e effectuou vago credito da U·
vre circulação das te·rus, estando ora divldldas em mflhões de ovelhas, nilo empa·
relha com a. Nação vlslnha: escrlptores fll·
gleles, s6 por Isso, 'lhe prognosticam nova
l.'evolucão, não remota.
sr. Presidente. Ainda que não houvesse
Lei contra amortlsac;:ão dos bens de .raiz, a
honra das tamllfas cllatlnctas perpetuaria as
suas herdades sem allenacão por seculos.
Isto é que dA caracter ãs Nações, e duração
aos Imperfos. Sempre .haverá. multa gente
de alto esplrlto, que ae glorie de ter avós
de av6s, para eatabiUdade das casas. Isso
bem descreveu o can~r da ·Enelcla:
:.~;~~ Stat fortuna donus, el avl
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3." A do Sr. Visconde de Alcan·
.., Sn. M.\BQVEZ DE C.\R.\VEI.LAS: - Sup· i
tara. Não ·passou.
põe o lllustre Senador que ha, ou ha de ha· i
Passou-se 11. 3• parte da Ordem do
ver abusos, mas eSita supposiçlo .nl.o deve ;
Dia, que era a primeira e segunda
embaraçar a. um legislador, quando os abu·!
discussão do Projecto de Lei, · pelo
sos são sõmente possiveis e nl.o uma conte-)
qual os urrematantes ficam isentos
quencia necessaria da sua dtspoeiçlo; eu alo
de propl.nas e quaesquer outras deR·
digo que os não haja eftecttvamente; masj
pezas de arrematação.
po1· havel-os 111ão se segue que te não deve i
O S1•. 2" Secreta·rlo o leu, c d~·
legislar, e que o legislador pela sua pruden- )
pois pedlo a palavra, ~ tlisse
ela não possa cortar o principio, donde pos- .
sam vir eses abusos. NAo quer o illustre Senador que os bens sejam para amortlsaçlo, 1
o Su. M.\nQuEz DE C.\IIA\'t:r.us: - Sr.
quer dizer, que .esses bens possam ser alhea· Presidente. Que se extLngam estas propinas.
dos; quer que entrem na clrculaelo, -como a.cho muito conveniente, porque Isto ern um
os bens individuaes; para isso não ê ~eces principio de prevaricação, Multas queixas têm
sarlo requerer-se a esta Camara, porqu& havido a este respeito, das Juntas da Fa·
qualquer o p6de fazer: portanto aqui é n& zenda, e são multo antigos esses abusos, por·
cessaria uma cond.tção, uma amorttsaçl.o que no tempo em que estive em Lisboa, j(L
para poder conservar-se· o· estabelecimento, es3as proptnns se chamavam - ladroelras.porque sem essa fica sem · patrimonto. Diz N'ilo se pôde colher o final do seu discurso.
o lllustre Senador que o aforamento ê mata
facll; ·parece-me que estA. enganado, e não
o Sr. l-larquez de Santo Amaro
olhou para e. emenda; ella não é porque repronunciou um discurso que não se
sulte mal do aforamento, mas sim para que
colheu.
o hospital adquira terras de aforamento;
portanto não ê mais facll, ê mais dlfflcll,
o sn. Ar.:o.rRm.\ E ALliUQUF.RQuE: - Sr.
porque tem a difficuldade de achar quem Presidente, Eu não vejo alguma dlfflculdade:
afore. Os argumentos pois do illustre Sena· 03 arrematantes contam com a propina, e
dor ,não vêm ao caso; a lei deve passar. A de certo modo a elles ê tndlfferente pagar
amortlsaçio tem seus Inconvenientes, tlra os 0 valor do contracto por ju.nto, ou em duas
bens da circulação, deve fazer-se sempre com addlções: quero dizer pagar o preço da ar·
multa cautela a concessão disso; deve-se exa· rematação do contracto, e a propina, ou pa·
ml.nar se ha necessidade ou não. 111. o lllus· gar augmentado 0 valor do -contracto sem a
tre Senador que apresentou o Projecto, e os propi.na. Porêm ·ha um Inconveniente, que é
outros Senadores que têm estado no ato · a condição de dar de prompto a propina.
Grande mostraram que -é necessarfo este es·llsto afugenta multa gente: pelo menos vê-se
tabeleclmento num Pafz que por sua natu· j Isto na pratica. Por outro lado p6de ser utll
reza mostra que ha de ter um espa.ntoso j 11. Fazenda Publica receber este dinheiro de
progresso de povoaclo, e por Isso a Lei deve : prompto; mas não considero tambem que o
marcar uma quantia que seja. proporcional, ! nio receber-se de prompto fa!:a tanta faltA
talvez venha tempo em que se peça lleença ! ao Thesouro que o obrigue a Isto. Eu cuido
para mais.
que ha dlfferença a respeito de propinas em
Depola de longo debate juliOU-Ie algumas Provindas, não sei se em Pernam·
a materla sufflclentemente discuti· buco ainda se recebe a proplna do Pão Brada, e o
Presidente a propô1 A zfl, que ê de 20 qulntaes para cima, se man·
votaçlo, pela maneira seguf.nte:
de dnr tantos por cento; mas a questão ~
t.o A Resoluc;Ao para passar 11. ui· se é o mesmo ao contractador pagar 10 ~
tlma dlscusallo, salvas as emendas. mala cinco de propinas, e pagar quinze; a
Pusou.
·
propina da obra pia parece que Jã foi extin·
2." A emenda do Sr. Ma.rquez de cta; nlo o digo com certeza, moa tenho al·
Banto Amaro. Nlo pauou.
1uma tembranoa, de que, na Lei da arre·
J
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matacão da Alfandega se extlngulo lato: dali, e das outras rendas, ainda que sa cou·
seja o. que fOr, não acho inconveniente o tracten1, não cobram nada; isto mostra. bem
Projecto,
que ha abuso; e assim como ha este abuso
A addição que lembra o nobre Senador, na Junta da Fazenda de Minas, póde haver
creio que é desnecessar1a, porque já esses em outras pa·rtes; porque nilo ha ruziio 11ara
funccionarios da obra pia não recebem de que os empregados tenham propina'>. quan·
caixa particular, recebem pelo Thesouro; as· do se arrematavam e não quando BQ :.dmi·
sim voto pelo P1·ojecto.
nisbravam; neste caso quando se ad1ninistra
o SB, Vt:IIGU.t::tuo: - Sr. ·Presidente. Dlz é maior o trabalho; portu·nto é melhor que
o .Projecto a ·respeito das rendas publicas se extingam. Emquanto a outras despezali,
(leu); bem, emquanto âs propinas, eu tenho creio que este Projecto tende a evitar que
visto em .s. Paulo que existiam antigamente em alguma Junta da Fazenda se e"tiJa. proe se repartiam, um por cento para obras pina pelo ttwlo, isto é, contra o espirito
pias, tres para o administrador da Fazenda, da Lei, e mesmo contra o praticado no
tres para os membros do Gover.no, e dous 'J.'hesouro; mas .nas Provlnclas consta.·me que
por cento não sei para quem; mas afinal to- se cobra: em S. Paulo sei que se recebe 32$,
das estas propinas se reduziram a uma mas· e não sei que haja Lei para isto: se a hcu·
sa, que entra no cofre nacional, de maneira vcese para tnes emolumentos, de ~e• to que
que boje o que quer dizer propina, é uns os officiaes do Thesouro no 'Rlo de Janei l'O
tantos por cento sobre o preço da arremata· não os haviam de desprezar. E eis o que o
ção; é o mesmo que se sobre um conto de Projecto pretende evitar e como eu entendo
rêfs lançasse mais oito por cento, e daqui que ha abuso, porque se cobra em algumas
não resulta senão só augmento de escriptu- partes, e em outraa não, voto pelo !>rojecto.
ração, e nenhum outro bem, porque o conO Sn. VIsco~DE n•: CAYnú: -Sr. Presl·
tractador, quando remata, não deixa de cal· dente. Eu acho multo util este Projectil, elle
cular aquelles por cento sobre o preço que vai tirar todas as duvidas, que hajam, por•
lança; logo não ha aqui vantagem alguma que determina (leu); ora, ou,•i dize: qual
de que isso esteja separado; antes ha o ln· era a pratica que havia t.>m a.:gl!ruas das
conveniente do augmento da escripturação, e Juntas, que era receber prin1eiro as propinas,
ha ainda outro Inconveniente, que é o d'J e la.nçar em credito para a Fazencb Publica,
pagamento; eu ouvi dizer que em Pern8lll· · outras pelo contrario; eu informo que em
buco se pagava logo: será assim; mas em :Minas era lmmediatamente que se fazia esta
S. Paulo ha dlfferença, porque se paga. de arrematação, recebia-se este dtnhelro da pro·
tres em tres mezes, e o preço da arremata- pina; e até certo tempo se repartia pelo es·
ção é no fim do anno; isto s6 p6de Influir crivão, thesourelro e presidente da Junta;.
em que suba quanto mais prazo se der, e agora entra ·para o cofre. Ouvi dizer que
diminua quanto mala depressa se qulzi!r co- Isto que recebiam era sem fundamento da
brar; assim Isto entra no calculo de quem Lei; sou obrigado a dizer o que ha a este res·
arremata, com mais ou menos prazo; mas peito: havia a Ordem do Conselho do Ulbra·
ha propinas que fazem grande dlff'!rcnça. no mar ·para se fazer esta divisão; e havia
preço; logo se em todas aa partes lla. Isto, tambem o Procurador da CorOa, ~· Julz dos
entendo que se deve abolir, pois quanto I&1P.· Feitos, que tinham uma parte; houve ordem
nos níio seja, evfta,:se esta escrlpturação; / para que estes tivessem quatrocentos mll
ora informando-me eu dos motivos que deram 1 réls pelo cofre, e que não tivessem direito
origem a este Projecto, soube que em MI· al.gum ás propinas, e nada se disse relativa·
nas ha um abuso, que talvez exista. em ou- mente ao presidente da Junta, .nem ao es·
tras Pall'tes. Ra certas r~ndas qui! têm o crlvio da Junta, e ao thesou.relro; por este
nome de contractos, quando outru il'lJavam motivo ficaram recebendo as .propinas das
administradas; destas rendas que andavam arrematações dos contractos, e não o Juiz, e
contractadas cobram os empregados tres por Procurador da Fazendo.; por Isso que do coccnto ainda n~csmo ~.ue .f~cm attmlnlstra·. fre ge_ral .. das rendas eram pagos quatrocen·
1

1

t:ielllo

ae ·ao de ·Maio ·

";s mU &·éit;, ll)m tempos poaterJo&'tlíi ao ttm
o SR. MARQuEz DE lNII.\MDUl'!::: - Sr.
dOI contra• Pre11ldente. Esta Lei pa-rece ter o cuuho de
ctoa, e que ae mandoll dividil• por .i're1ue- arbitrariedade, ella vem tão isolada, que eu
11as, entrou em duvida se o aubaidio era um a nlo comprehendo. Dia a Lei que o Senado
aus contractos, que teltu. a a.J·rematagão por põde prover, e deapedir os aeus empregados:
Jn·eguez1a., devia ter, ou não, emo!um81itoa; .e vem01 que a Conatituiglo do Imperio tem
11no toi 1'ep1·esentado para Liab~,. ·eiQ tempo dado ao Poder Executivo a attribuicão d~
que~ governou o l\la.rquez. de Ba.r.bl.cena., e
não põde ser combatida. A Camara. trata de
ve1o de lá. resolvioo que nao se paauae a prover todoa os cargos em geral, eata parte
prollina, que até alli se pagava peloa con· fuer Leis, o imperante ~ata de as fazer
ll•a.<:tos, e ná.o se cha.maile Já contracto aquel- executar; portmto como é possivel a.dmit·
la aJ·rematacão, que parece de alguma fórma tir-se esta doutrtna; ma vez que se diz que
ter sustentado o airei·to de receber as p1·o· estes homens são empregados publicos, por·
pi.nas, porq·ue a. J'unta nunca recebeu ordem que aW quando elles acabam de trabalhar no
a!guma eii'~ecia.l para o contrario; por~m ha Senado, vlo trabalhar em outro Tribunal?
dous ou tres a.nnos, havendo duvidaa subre Elles têm um titulo dado pelo Chefe da Na·
o recebimento de prop~as relativa.mante aos cão, e como ê lato agora da. attribuição das
emp!'egados, foi decidido que ae reco:heasc Camaru? Logo 6 um esbulho que fazemos;
ao Cofre para a Fazenda Publica: e aendo desde o momento em que se installou a Ca·
eu o J:lresidente em Minaa, arrematou-se o mara., o Governo sempre nomeou estes · em~
contracto daa passagena: (nio ae ouvlo por pregados; oão me parece pois justo que va·
um pouco) e o que se aegue' é que, quem vai mos derogar um privilegio fundado na Lei
arrematar sempre deaeonta o que tem d,e· fundamental, e nem é possivel que tocando
despeilder; por consequencia, neste meu di· tanto de pel'to, vamos · invadir attribuicão
ze!', estou demonstru.ndo que são dU:ferentes alheia, esbulhando o Governo de fazer estas
os usos em algumas P-Iovinciu, e daqui ae nomeações: os cargos publicos são pagos pela
póde deduzir a necessidade de .passar este Nação, e são da nomeação do Poder ExeJ:'rojecto, para declarar tudo, e tirar a con· cutivo.
fusao que ha. nas Provincias; qora sobre o
o SH. ALliEIDA E .ALBUQUERQUE: -Sr.
artigo de qualquer outra propina de arrema·
Presidente.
Não pretenderei nu.nca esbulhar o
ta.ção, não sei qual é o u11o nas outras p~r
Governo
da
.mais pequena prerogativa; mas
tes; mas sei que em ·todas u outras Prov1n·
cias mais ou· menos lia., e QUe pauou o re- eu não acho que o Projecto esteja concebido
gimento que havia na Provedoria, para u assim; não sei como se póde entender que a
Juntas de Fazenda, e ficou eate mesmo re- Camara faz nisto esbulho ao Poder Exe·
gimento regulando, porque todos 01 livroa, cutivo! Pois nós não temos os tachygraphos,
e todos os mais papeis, que havi~m na Pro· aqui occupados? E será isto •tirar preroga·
Uva ao Governo? Nlo sei .mesmo que o Govedaria, foram para a Junta da Faze~da;
verno
possa crear u·m offlclo, senão em vir·
assim era. este regimento que rOKu.lava; por·
tude de· uma Lei; elle s6 mandou officlaes
tanto assento que a. Lei 6 multo neceasaria,
para esta Camara, em virtude da necessidade
e quando não seja neceuarla, ê utU para
que já tem Bldo ponderada; mas quando não
. lguala~r, e tirar todas u duvidas.
ha esta necessidade, crear um official para
Julgando-se bem discutida esta vir para aqui, não deve fa.zel-o. Poderá. sup·
materla, foi posta A votaçio, e ap· pOr-se que os lugares da Camara sejam da·
provaram-se ambos oal 8Jl'tlgos do doa, ou tlradoa por capricho, só para admlt·
ProJecto, para passar á dlscuall.o.
ttr-se uma. pessoa por mera vontade; acho
Passou-se 4 quarta. parte da Ordem esta idêa muito Impropria ·do nosso caracter;
do Dia, que era a ResoluQão da Ca· a Camara não chamarA individuo algum s6
mara dos Sra. Deputadoa, autorlsan· com o ·fito de o accommodar. assim não des·
do a cada uma das Camaraa o pro· pedirA a qualquer, sem motivo bem verlfi· ·
ver, ·e demlttlr,· os seus empre1ados. cado. 1Eu nll.o quero que nln1ucm metta I
QUe! IICI IIUii»e~UQUU Mo ilol l'UIUU.t&gÜ.O
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mão na seára alheia, e não acho que a Re· -, !'oder Executivo o poder de pl·over os em·
soluÇão usurpe o Poder, que tem o Gove11no. pregos civis e politicas, como se vê no para·
o Su. l!AUQut:z u~ Ixn.utmn•E: - Sr. I grapho 4", daqui se segue que deve tambem
Presidente. Tratemos da pl'imeka parte. Nin· prover os empregos desta_ Camara; mas a.
guem póde duvidar que ao Poder Legisla· questão é se este a1:tigo é tao geral, que tamtivo pertence crear lugares, e estabelecer· bem abranja os empregos desta Casa. Eu aslhes o ordenado: mas •pergunto eu: ao mo· sento que esta Lei é interpretativa do ar·
mento de se installarem as Camaras, viria· tigo; ella diz que não abrange; tanto assim
mos para aqui sem termos estes serventua· que, basta lembrarmo-nos que mesmo no
rios? Não; o que fez o Governo? Nomeou passado Governo Absoluto, havia muitos emum porteiro, continuas, officiaes, etc., de fór· pregados providos ·por Tribunaes, e até por
ma que se montasse esta machina para que pessoas pri \'ilegiadas, sem dependencia de
pudesse trabalhar; então é que creou estes nomeação do Chefe do Governo. Se deve preempregos, porque a necessidade assim exi· valecer a opinião de que todos os empregagia; não havia Lei; mas tambem não disse dos devem ser por eile .providos, então até
qual seria o seu numero, nem que não se al· os quadrilheiros e .escrevenUes serão assim
terasse, e tanto assim que não .Jhes deu orde· nomeados, o que de ~erto 11ão acontece, e s6
nado: mas por que estes, segue-se daqui que esta consideração basta para nos servir de
ha de crear outros? Não. Estabeleceu estes, guia na interpretação, que por esta Lei da·
porque vio •que eram precisos: ora quando mos âquelle artigo da Constituição. Os emvagar um official deste~. o Governo é .quem pregados aqui não são da ordem dos encardeve :prover. O official da Secretaria é tãc tados; elles consideram-se em Commissão, e
publico, que tem fé, e quando acabam as por isso não servindo bem, podem ser despesessões, vão servir em outras repartições; a didos. ~fuitas vezes por uma cousa chegaNação não podia ter este estabelecimento sem mos ao conhecimento de outras, e dissipam-se
haver officiaes proprios para o seu serviço. as duvidas. Pergunto eu: o que quer dizer
O Pr:ojecto vai contra a nomeação do ·Chefe Policia interna da Carnara? Não é a direcção
do Poder Executivo; o mais que podia ser e o Governo da Casa? E póde este dar-se sem
era que o Sr. Secretario propuzesse ao Go- que haja vigilancia sobre os seus empregaverno para esta ·nomeação. Quanto â sua de- dos? Não, de certo; logo a Lei deve ser con·
missão, nós .sabemos .muito bem que ainda cebida. neste sentido, e com toda a passive!
não ha •Lei para se demittir um empregado: clareza; e como não se possa dar os motivos
quando houver algum crime, ha de se dar diga-se então, visto ser uma Lei inte:rpreparte ao Governo para se p,roceder contra o tativa, que o paragrapho 4° do artigo 102.
réo, e em ·qualquer destes casos é o Governo da Constituição, não com·prehende o artigo
o fiscal. Portanto ·não temos necessidade de 21 da. mesma, e nesses termos pertence a
uma nova providencia, e eu não :posso crer cada uma das Gamaras nomear e demfttir os
que isto seja outra cousa senão um esbulho: seus empregados. Isto hoje de Constituição,
assim ou seja demittir, ou ad,mittir, ao Go- é tirar de livro velho para livro "novo, ellas
verno pertence dar as providencias necessa- são tantas que um~s dão o m~tlvo das ou. rias.
tras, e de todas a nossa é a mais franca; e
O .Sn. MARQUEZ DE CARAVELLAs: - Sr. se ella é tal que nos deu o ;poder de nomear
Presidente. Essa Lei pa:·a mim é Lei de fé; o nosso Presidente, o que não acontece em
o que acho ·é que não deve passar como está. França, na Camara dos Communs, e em ou·
Se acaso nós não adoptassemos o principio, tras, como não poderemos nós nomear um
a que sempre me oppuz, que a Lei sempre offlcial, um porteiro e um continuo, etc.?
devia Ir sem a sua razão cabal, ou motivos, Só esta razão basta para interpretar o que é
não terfamos de nos ver agora neste emba- Policia interna da Camara, salvo se quereraço. Perguntarei: para que é esta Lei? Não mos entender outra Policia: mas ·parece que
é ella Interpretativa? Tem. vogado a opinião isto quer dizer o Governo dn Casa; isto -é
que dando a Constituição, artigo 102, ao permittido em cada uma das Ca.maras: ora
1
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dla UUl Uluatre iiena.àor que e11te11 lu11a1'H as·
11m 'lt estabeleceram em prlDclplo! E' multo
bem dito: porque DOI não ·Podlamoa vLr para
aqui, aem ter estea offlciaea, mas não parn
tlcar lato para aem.pre; n61 Dio nos devem011
despoJar d,sasa reaalia, aem uma ·v1r1ula, lato
nio é empreao dOI que trata a Coa•tttutgio;
ae uslm tosse, aerta preclto de todaa aa
Provinelua recorrer"iie ao Governo aW pa.r&
autortugio de quadrllbelro, etc.
O Sa. 'llAIIQt."U ~~ bBAHDUl'l: - Sr.
Presidente. li}atabeleddos opriDciPiOI falaoa, podemOI tirar 01 reeultados, que qulaer.mos.
Pr1Dclptou o lllustre Senador por dizer, que
lato é uma Commt~eio: eu não julao assim;
e .póde ter comparação o offtdal d& .Secret&·
ria com um tl(lb)'grapbo, que boje é chamado
para aervlr e amanhã p6de &er deapedldo?
Nio, de certo; os offlclaes devem ser con·
servados, tão empregados da NagiQ, e têm
um titulo· do &eu emprego: . - o lllustre
orador aklda continuou por multo tempo,
mas não pMe aer entendido.
O Sr. Marquez de ParanaguA pronunciou um dlscurio que não foi coIbido.
Da11do & hora ficou adl&d& esta
ma,teria.
O 6r. Presidente marcou para Ordem do Dia:
1." Conttnuaclo da Resolução adia·
da.
!.o Resoluclo rela.tlva aos l3razilel·
l'os qu~ estudando em Universidades
eatrange11'a8 voltarem e quizerem
continuar os seus estudos nos Cur·
aos Jurtdlcos ou Academias Medicas
do Imperio.
3." O Projecto de Lei concedendo
lJrivlleglos aos lavradores e manipuladores do chá.
4:. 0 ;pr~ecto de Lei aobre a iaengão
de direitos . por entrada, em todas u
Alfandegas, de llvroa e outroa obJe·

·:".

6.• A Ueaolucão regulando o expo·
dlflnte daa certldOes em todos 01 tti·
bunaea.
Levantou-se a
depois da11
duaa ohraa da tarde.

•••lo
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PlU!JSlDE~CU DO

Sll, DISPO CAl'ELLÁOoHÚR

A'·• 10 boru, achau.do-se reunidos
37 ·81'1. Senadores, decla.rou-ae aberta
a sessão; foi lida e approvada a Acta
da anterior.
O Sr. 1° Sedredaa'io aubmebteu á
approvação do StWLdo a folha dos
aubsidioa doa Sra. Senadores perten·
centea ao me1 de Maio do corrente
anno.
O Sr. Presidente declarou que fi·
cava sobre a Mesa, para ser examl·
nada peloe illuatrea mem.broa, que n
qul&erem ver.
Seguio~e a. 1• parte da Ordem do
Dia, continuando a 1' e 2' di11cussão
da Resolução que autorlsa as Cama·
·ras Legislativas para .poderem prover e demlttlr os seus respectivos
empregados.
Pedio a palavra e disse .

0 SB. VISCONDE DE CAYntl' - Sr. PreS1·
dente. A Conatltu1clo s6 deu a.o Poder Le·
g1slatlvo a attribulçAo de crear, ou suppti·
mir empregados publlcos, e estabelecer-lhes
dl'denados, e reservou ao Poder Exect»tlvo
a preroga.Uva de prover os empregados clvls
e .poUtlcos. O Imperador, como reunl·a. todos
eates poderes antes da lnstalla!:lo dU Cama·
ra1, creou, e proveu 01 empregados neceasa·
rloa ao exereiclo de ambM as caau. Com
que rlllo, pote, ou decencla, se poderA es•
pollar ao Imperador 4o direito de continuar
ctoa.
·
taea provlmentol, para. que tem titulo e posse?
5." A RllolucAo declarando 01 T8D· A mesma. ConatltuicAo s6 deu a.o Imperador
cimentos 4GB · Vlce•Preal4ent•, que na qualidade de Poder MOderador, " ;preroga·
aervlrem a1 prnldonclu das Provl·n· Uva de nomear e demlttlr aOs seus Millls·
troa do Estado; maa quanto aos maglstra·
elu.
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do11, a(i concedeu·lhoe a faculdade de &I aua· · a.r1UJméotoe e com tudo eu nilo me aparto da
pender, aalvo o direito da. defesa dos mel· Constttutgão.,.
moa em tribunal competente. Quanto aos
o mustre Senador que se me op.pOz na
maia cid1Wl!01, a Constltuigão não alterou a 1te1são antecedente, nilo concede que a ·POlt·
regra rer&l de não poderem quaesquer em· ela desta casa deva ter tnepecc;:!o sobre os
pregadoa civis serem privados de seus em· emp'regados della: e eu entendo que se não
pregos aem erro de otficlo, por culpa for· temos e&se direito. Isto é, se a ~esa nlio
mada, e sentenciando em juizo competente, púde fazer com que effectlvamente compare·
vilto a nrantia do titulo VIU, artigo 1'79. cam 08 empregados, e cum·pram com u auu
.paragrapho XI. Se poia a Conatttuic;:A.o nlo obrlgac;:Oea, não teremoa march:& .re«ular, e
deu 4a Oamal'al o honorifico de prover os tudo aerá. desgoverno. o nobre Senador, que
emprega.cfoa da Casa, para que se arrogarA acabou de fallar disse que ao Governo com·
o odtoso de 01 demttttr, deinndo-oa · aem »ete demlttlr, 8 dar empregos: e eu digo que
elle não se deve metter com a admlnlltr&·
honra e sem recurso?
Pelas antigas Leil!l da Faz~nda, os em· ção Interna. das Camaraa, · JIOrque ellaa JlilD
pregados da Re~artlçA.o eram amovivefs: du· ettio de fôrma alguma suJeitas aos Mlnllvfdo que no Systema Constitucional haja ene trofi do Estado: aão tndependeJlltea do Goarbftrlo nos superiores. Quando neste Senado verno, exercem livremente as auaa fun~õ11,
se tratou da divls!o das Secretarias de Es· devem por Isso mesmo nomear ou demittlr
tndo, propOz·se dar a ca.da Ministro a facul· aquelles .ele quem ae servem no 1eu ex.pedade de demltttr os seus offlclaes: ·mas Isso diente. Não phrlsa o exemplo allegldo, de
sõ -tem por causa a consideração de que os que quando se tratou aqui daa ·Secretarias
Ministros de ·Estado eram autorfsados .~elo de •E11tado, concedia-se aos ·~inistr01 o poder
Governo passado á nomeação dos respectivos de emitttr os seus officiaes; isto asalm devia
officiaes. Isto não tem lugar nas Catnaras; 1er, porque aliá• mal se exigiria delles uma
se algum empregado de cada Casa commetter plena reeponaabllldade, te nlo ine.peacion&Bculpa. pela qual deva ter per:da do emprego. sem desse modo aquellea, por quem podem
ou outr.a pena legal, creio que o Secretario aer comprome~tidOI. Convém nl.o confundir
da Mesa o poderâ suspender, dando conta A nunca o Governo com o Imperador, para se
Cam·ara, e esta o partici.parâ ao Ministro dos não dizer que é ·um. embrulho que a fat ao
Negocias do Imperlo, para o Poder ·Executivo Chefe da Nagã.o. O Imperador concedeu aos
dar o. providencia, e remettel-o para o Po- Ministros o nomear 1para os carg011 »ubllcol
der .Tudlcfarlo. e legal conhecimento de causa. porque ellet aio responuveis, .,ela boa. ou
Na sessão anterior objectou-se que as Cama· ·mA gerencla dos seus •ubalternOI. As Repap.
ras nomeavam. e demlttlam os seus tacbY·/ ticõea publicas e os tribunaea Um rl«fmen·
graphos. Maa já, o nobre 'Marquez de .Para· 1 toa por onde ae rerulam, e por ellea nomeam
naguã bem respondeu, que estas penas não j tambem os aeua empregados, sem que 4tsto
entrav81Dl na folha (Jos empregados da Casa, 1 resulte offensa ou embrulho que se faa ao
que têm ordenados nella: s6 a. prestacões de Chefe da ·Nação. A Conatttulolo cOilcedeu·
obras por ajuste de ..preço e tem.po. Alêm de nos a organlsa!:io do ·Regimento para. o ~
que nAo sAo absolutamente neces•artos ao verno du ca.maras, e por 1110 mesmo com·
e::~tpedlente, ·mas s6 de temporarla economia pete.nos o nomear e demlttlr 01 em.p:regadOII
da Cama.ra, emquanto não houver bastantes necessartos M servleo da Casa. Se d81de o
peritos na sua arte, que vão nas galeria. ~ principio tlvessemoa poeto em ueralolo •te
mar suas notas de substancia. daa falias doi direito agora niio apparecerlam tantaa t!uTI·
Senadores,
....
das. Mu 1.ttenda-se caue quando •• eatabele0 SR. MARQUEZ J>t CAPAntr.As: - Sr. ram as Camaru, foi neoetMrlo que o OoverPrestdente. Na !Jessão anterior havia Jâ dado no nom.ea.aae os noaaos em.pregadoa, e hoje
a. hora quando acabou -de fallar o llluatre S• nAo ~ aaalm, JA temo• Re~mento Interno, em
nador que cotnbatfi'U os meua prlnclplol!l vlrtu:t" da ConlltltUIQlO e " 11ta. mate tlb@o ·. . ,.
P.gora outro nobre Senp;dor replaa oa mau• ral do que outra. m·ultaa, ate nos concede ~
1
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nomeacão do Presidente como não concederá- e entrassem em actividade, porque logo qfufie
'
a dos empregados indispensaveis
ao serviço se inst a11 assen1, er.a ·necessario haver o. e•
das Camaras' Lembra-me que na A.ssemblêa ciaes •para o serviço indisp.ensavel dellas,
Constituinte ~ Governo fez a nomeação dos depois ·disto prestaram uma tacita approva·
empregados mas 1ogo depois a. Camara fez çao,
c foram·.,e
"' servindo com aquellas
t
.pes·
r
'
e soccor e.
a sua proposta
isto passou por mim, que eu- s:oas, que 0 Governo provisoriamen
.
o nu·
tão pertencia á Mesa como Secretario.
•Mas se as Camaras qu1zerem t diminuir
ou demldir
mero de empregados, augmen ar, ·
o Sn. VERGuErao: - Sr. Presidente. ·Se ha de ser isso prohibido? Quem póde prohi·
não posso estar pela admissão do Projecto, bir? Parece-me que ninguem. E', .pois, a «'...!:'
porque me parece contra a Constituição. Nin- nha opinião que a Lei não pôde passar; por·
guem duvida, qu·e cada uma das Camaras que como se ha de fazer uma Lei para cou·
po.,a .nomear os seus empregados; i•sto -é sas . prlv,wtiva.s do nosso 'RegimentD P3J"tl·
de natureza do systema constfotucional. Se, cular? Fica, portanto, muito claro, que cada
pois, ellas têm o. direito de nomear, e se têm Camara pôde crear, e demittir os seus emo direito de fazer o seu Regimento, como se pregados, e dar-lhes as attrf.buições que jul·
sujeita isso a uma ·Lei que deve ir â . sllin- gar conveniente.
cção? 'Parece-me contradictorio. E' um absur0 ·Sn. VIscoNDE DE CAYRÚ - .sr. Presi·
do dizer-se que pertence ao Poder Executivo; dente. Sendo tão geral 0 artigo da Constientão destrua-se a independencir. dos pode- tuição, que dá ao Imperador, como Chefe do
res; então dava-se um ~ccurso dll'S Camaras. Poder !Executivo, a .prerogativa de prover toDiz o nobre ·Senador - p6de "suspender quem dos os empregadas do Imperio, estou admiproceder mal - mas isto ·é dar recurso; e rado da opposição de tantos Senadores que
para quem? Pois quando um official fôr sus- impugnaram. a :mf.nha opiniã.o. O nobre Marpenso. ha de recorrer ao Poder !Executivo? quez de Caravellas disse que a Constituição
Quer isso dizer que a Camara está. subordi- autorfsou ao ·Poder Legislativo a fazer a sua
nada ao Governo. O Corpo Legislativo ·é in- policia, e Regimento, e que em todos os Esdependente; logo que ha divisão de poderes; tados Constltucionaes as respectivas Camasó o Pcder Moderador, que é a chave da abo- ras, bem a faculdade de prover e demfttfr
bacia, p6de conter qualquer dos poderes; e o os seus empregados.
Mas no ·titulo IV da Constitul~ão, Cap. I
Poder Executivo tem muita differença delle;
e como é possível haver .recurso de igual arti-go 21, em que toca nessa policia e regi·
para igual? Tem-se argumentado com o Po- mento, -mui expressamente se cortou o dl·
der Executivo; é verdade que elle é quem relto da nomeação de cada Camara aos res·
nomeia os empregados; mas todas as causas pectlvos presidentes, viceoiJ)residentes, e se·
se devem comp.rehender em termos babeis. Ar: cretarfos, e não aos mais em-pregados d·a
Corpo Legislativo compete crear os lugares; c;:asa, como a.Uâs era obvio. E' evidente pois
e qual é a :Lei que tem regulado estes em· que essa é unlca excepção sobre nomeações.
pregados? .Nenhuma; e poderá havei-a? Não. que ..restringe a prerogativa do Chefe do Poporque isto pertence ao Regimento; logo não der ·Executivo: o mala parece l·nvasilo da
pertence ao Poder ·Executivo, porque n.(l.o mesma prerogativa. A' face da nossa clarfs·
pôde crear senAo aqulllo que manda a Lei slma 1Lel fundamental, nilo se p6de contraNós podemos crear o que julgarmos couve- pôr eBtylo de qualquer Estado Constltucloniente tpara o nosso servl~;o. Chame-se 011 nal, .pois cada Con~tltulcAo tem suas especla·
· não em.p.regados, o caso é. que na .regra de lfdades, que l!lio são atpplicavels ao tnosso
direito; elles · nlo são, porque empregos srí s3·stema. Portanto, a lnterpretacAo que se
são os que se criam·· por Lei. Diz-se que o quer inculcar ao artigo contracftado pa.receGoverno os não havia .creado; mas porque me for~;ada e arrastada. De mais: o Rle~l
pn.rE>~e-' que provisoriamente nomeou pesson.s niento actual do Senado esta. incompleto, e
que o qulzessem servir. e nisto fez muito bem não sanccionado pelo Imperador . para. ter
o Poder Executivo; eile devia dar a:s p.rovl· forca de Lei, e elle nunca poderia no con·
dencfas pnra. ·que as Camaras se reunissem. lroverso ln.valfdar a •Pt-erogatlva Imperial.
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· O Ulustre Senador Sr!. Vergueiro tun·..
O ISn. MAnQm:z DE C.\K.wEu...\s: - Farei
da-se em que os poderes constitucionaes são ainda uma reflexão, visto que se tem ·produ~
independentes, e o Poder Legislativo flcarin. ztdo ·razões estranhas. Já um nobre Senador
dependente dos mais poderes, se cada Ca· me prevenia mostrando que ficava esta Ca·
mara não tivesse o direito .de prover e de- mara sujeita ao Governo, se não .pudesse
mltttr os empregados respectivos. Se devesse nomear e demtttlr os seus empregados. Ou·
-valer esta vaga allegação, o Poder Judicia· tro nobre Senador disse que o negimento
rto não seria Independente, por Isso que sô llào é Lei; não é Lei geral do Imperio, mas
o lm·perador é quem põde nomear os ma· que não seja Lei desta Casa, parece-me que
gtstrados e os en1pregados de Fõra, e nenhum nlnguem o dlrâ; então como póde a Camara
magistrado, e nem ainda os tribunaes podem mandar chamar a guarda para prender a um
1)rover, e demtttir os officlaes, que ante el· das galerias, e mandar sabir o povo? PareIes servem.
ce-me que tudo isto se reduz ao bom regtmen
O illustre Senador Sr. Albuquerque da Casa. lEu não me levantei só por isto, Ie·
disse, entre outras cousas, que havendo a vanto-me para dizer que se formos com os
Resolução de subir â Sancção Imperial, fica prlnciplos que tenho ouvido, esta Camara
no arbltrlo do Imperador annuir ou não. A vai em contradicção com o que resolveu a
Isso digo que não sei como o Senado, em semana .passada porque não quiz submetter
objecto tão delicado, que envolve prerogatlva a sua opinião á do Governo, e nem ê Tribudo Imperador, ·ha de requerer que renuncie nal de Consulta; portanto, o argumento em
á sua attrlbuição constitucional: limlt~me a contrario cabe, porque o RJegimento é a nossa
dizer o que me occorre da historia de Ta· Lei reg.ulatoria. E o Desembargo do Paço
cito, que assim conta a resposta de. um lm· não tinha Lei no seu Regimento, pelo qual
perador Romano - Hoc est urgere ntodc~- se dirl:gla o Tribunal? Allegou-se que estes
tiam. Senatus cmnden vim a.d. me transnt.it- officiaes foram nomeados pelo Poder Exe·
tere.
cutivo: ninguem duvida porque naquella oc·
O Sr. Visconde de Cayrú foi in- casião havia de installar·se este "!!arpo, e a
terrompido pelo ·Sr. Marquez de Ca· Camara tem approvado interinamente a no·
ravellas, que requereu ao Sr. Presi- meação. Allega-se que o Regimento ainda
dente o chamasse á ordem. ·por fal· não está. approvado; mas não é isto matelar no Imp~ador, contra o Regi- ria delle! Um nobre Senador diz: e como
.mento, que o prohibe. para não se hão de ser julgados? Não se trata· .disto, o
tirar a liberdade das discussões.
que se trata é se nós •podemos demittir; e se
O Sr. Presidente chamou â ordem podemos, ipoder-ee-ha seguir daqui ·que Peo Sr. Visconde, e leu o artigo do : d.ro, ou Paulo por qualquer cousa seja de1
Regimento.
mlttldo? Isto não se deve presumt.r da sa0 Sr. Visconde replicou:
bedoria deste Senado. Disse mais o nobre
Senador que podemos suspender: ~ qual é a
·Estou na ordem, Sr. Presidente. Tendo-se Lei que diz que a Camara póde suspender, e
controvertido, ~Je o provimento dos emp.re- nlo nomear? ·Eu desejo que me diga; e qual
gados do Senado ·pertence ao Poder ·Legis· é a que autorlsou ao Governo para a .n~
lntfvo, · ou ao Poder Executivo, necessarla· meaÇio? Sr. Presidente. A Lei deve passar
mente havia eu de fallar va.rias vezes no como Interpretativa do artigo da ConstituiImperador. que a Constituição declara ser o çio, e não .para que nos dê uma nova fa·
Chefe do ·Poder Executivo. Eu os considero · culda.de.
Identificados. Quanto mais quê o Regimento
O SR. Ar.m:mA E ALBUQUERQUE: - Tose prohfbe fallar na vontade do ~mperador, dos os argumentos, Sr. Presidente. que ten·ho
e eu só fallei na sua P.rerogatlva Com~tltu- ouvido em oppostcilo a esta Lei. reduzem-se
clonai. Sr. Presidente. Esteja _cada um a se.u ' um, e vem a ser - que é uma Invasão (lo
posto, e hn.verA. ordem nas· ca.maras e h
Poder Executivo. - Eu de facto não posso
monta nos 1Poderes da Constltul!:Ao.
~ descobrir essa subtileza. Quer-se fazer uma

ar·
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Lei; vai á sancgtlo e o Poder :Moderador teru
na sua mão sancclonar, ou deixar de sancclo·
nar; ae sanocionar, obra.-se em virtude da
Lei; e sert i1to novlaadeT
Nilo ae fez uma J,.ei, (1118 foi aane·
clonada. e que actualmento rege o Imper1Q
desses otficlos publico&, em que se determl·
nou que os serventuarlos se nome11.ssem em
· seis mezes, e que no caso de se não fa:.ccrem
os Juizes terrltorlaes o fizessem 1Jor uma s6
vez? Se um Juiz póde fazer isto, esta Ca·
..aara não o poderá fazer? lEu não sei real·
mente qual seja e&te melindre. ·Eu citei aqti
.. exemplo dos tachygraphos, que eram no
meados ·por esta Camara, e o nobre Senador
disse que elles não eram em.pregadoa, ma\
sim homens que prestam obras por ajuste
de preco, e tempo, e iJUe por Isso são de tem·
pornria economia da Camara; .parece-me que
o nobre Senador quer.· deshonrar assim o ot·
ticio do tachyJ{l'apho, que • é muito nobre!
Chame-se ottlclo, ou o que quizerem, o caso
é que todos os lndlviduos que aqui estão
servindo lnão têm emprego publico, ,porque
não os .p6de haver sem Lei. Os empregados
desta Casa estão na mesma .razão, e do
mesmo modo os tachy.grapohs; ninguem se
persuada que o ofticlo do tachygrapho G
baixo, pelo contrario 6 muito decente, e
.nuito nobre, Portanto, melhor será abrirmo&
.uão desta Lei, porque ella não vem dizer
nada que nós não aaiba.mo11.
O ·Sr. Viaconde de Cayr\l pronun.
ciou um discurio que niio foi cc;
lhido.

0

SR. MARQUE;/; DE CARAVEJ.LAB: -

0 lm•

perador, :POSto que. Chefe do GOVN'DO, não e
delle ·que 11e talla quando se t.rata do oolerno, e a .prova é que o Imperador é inviOo
lavei, e os seus !Minlatroa não o elo. ·El·le ~
o Chefe do Poder Executivo; maa o exe~i·
elo estA nos aeu• Ministros. O Regl.mento
manda que não s~. traga aqui a Sagrada ,Pes·
soa do Imperador: .portanto, o nobre Sena·
4or sahlo da ordem.
O SR. ·PRESIDENTE: -·E' expresso no
nosso Regimento que t~ão 11e tra&a aqui a
Sagr.da Pessoa de Sua ·Majeat&de Imp•
rlal.

0 Sa. VJIICO~DJC DI 0.\Yaú:-E' expresso
u Conltltuiclo que o Imperador é o Chefe
· io Poder Executivo; e sendo elle quem no:nela, é tambem quem deve demlttlr.
O Sa. q.{Anou&1. :1n~ C.-\RAV!I:J.LA~: - Sr.
Presidente. O nobre Senador tem a CODiti·
tulolo na mlo, e veja se diz que pertence
a.o Imperador nomear: diz que ao Poder
~xecutfvo.

O SH. ALMEIDA. E ALnuQUEUQUE: - Sr.
P.resldente. Esta ·Lei 6 ·oouco necessarla: r.
da economia da Casa, não ha precisão de
gastarmos assim o tempo, que póde ser empregado em cousas mais inte: essantes. Eu
não acho o Projecto tiio máo como se quer
10nsiderar; .porém agora é desnecessarlo.
O Sa. VERGUEmo: - Sr. Presidente. Não
Jàllarla mais sobre este objecto, se l'lãO vis&b
ctue se ataca esta Lei, como antl-constituci,.
nal. Tem-se argumentado com o arti.go 102.
-"aragrapho 4q da Constituição. ('Leu). Não
insistirei em mostrat· a classe do:: empregos
de que falia aqui a Lei, com attenção a esse
artigo, e paragraphos. A Constituição trata
primeiramente de empregos ecclesiasticos:
passa depois aos Magistrados, etc. Não se vê
aqui ·um paragra.pho que trate dos empregados das Cama"as. Que quer dizer nomear
Embaixadores? Não será emprego civil, ou
politico? E'; mas a Constituição qulz especificar. iEu já disse que empregos s§.o s6 os
creados por uma Lel; diz a Constituição:
(Leu), Os que não estão neste caso não são
em·pregos. são serviços. Diz-se que estavam
os •Poderes reunidos: e eu entendo que ainda não estavam em exercido; e por esse ,motivo o Chefe da :Nacii.o se vio obrigado a entrar pelo Legislativo; no Pode~ Judiciario,
que já trabalhava, creio que não entrou. E
quando se admitti&se a idéa de que não es·
tava.m .reunidos, perguntaria eu: qual foi a
Lei que creou estes empregos? Não tenho
noticia della; porque chamar peuoas !pATa
servirem, não é crear; qualquer Masiatrado
em lhe faltando o Eac:-lvão, nomeia outro; e
nomear quem preste qualquer serviço -nlo ê
crear o emprego: portanto, Vêile que estes,
na expressão technica, não são empregos pu·
bllcos. Se p6de haver Lei para a creação
dellas, ê outro caso; mas se me pergunta·
rem, responderei que não, porque privativa.
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pa.I'ticu1a.r destlil. Casa tem, foram crea.dos pelo Governo. -Mas

l!a.nunu.. .blu aesejava que me mostrassem al· devemos nós continuar assim? Não, de certo.
,urua. parte da const1tuicilo, em que se pro·
luba. que a Camara nomeie, e demitta. os seus
empreiatioa! Como é que nós queremos apar·
tar da. pratica de toaa.s as Cawa.1·as? Se a
L:oustitu1ção nil.o r.ra.tou disto particulArmente, é porque falla só em termos geraes,
porque a economia da Casa pertence-nos. O
exemplo do Supremo Tribunal de J.ustiça
nli.o quadra, porque era um Tribunal creado
de novo, e precisava que a Lei regulasse
tudo. N6a estamos em outro caso, porque a
Constituição marcou tudo quanto disse Policia lnte:na.. - .Portanto, ainda -me con·
~:~ervo na. minha opinião:

Quem os -creou foi a Lei da necessidade, a
mesma Lei que deu lugar a que por um
Aviso do Governo fossemos convocados, e
nos reunissemos aqui pela primei-ra vez, pa.ra
haver Camara; com isso, não fica destruída
a attrlbulção, que tem o Corpo Legislativo
de entender sobre a economia interna, pois
que lhe é dada pela Constituição; pelo me·
nos esta é a minha intelligencla, Avançou-se
que o Regimento da Casa não é Lei, quando
aqui já. foi multo bem decidido que é; com
a. .differença que a passar pelos tres Poderes,
obriga a Nação inteira; e esta só aqui no&
obriga; e se não é assim, como é que por
Glla nos regulamos, e se mantém a ordem?
O Sr. Marquez de Paranaguá pro· E' nesta Lei de regencia da Casa que deve
nunciou um discurso que não foi co- ~ntrar a economia dos seus empregados; não
lhido.
a:a preciso que a Constituição declarasse:
elle fallou em geral, quando disse: - a sua
O Sn. V.lillGUEiuo: - Eu queria sómente policia interna. - Nós temos um exemplo
uizer que não me parece metaphysica, o que disto na Camara dos Deputados; ella despeuisse, porque não póde haver emprego que dio um dos seus membros com o seu diplo·
não seja. marcado por Lei; a Lei ainda or.. ma, porque verificou-se haver defeito, que o
náo croou: ·logo 11ão pertence ao Governo .Lnhabilita.va. E como se diz que o Regimento
cr~ar ; por ora não existe Lei da creação: se não é Lei? Se o nosso não está completo, traexistisse Lei, então seriam, em virtude della, te-se do que falta; a Camara. já sanccionou
o que está feito, e já essa parte nos regula.
da nomeação do Gove:-no.
O Su. l~ABQUEZ uE PAUA.."Aou.~: - O ar· Não ha duvida alguma que póde entrar na
gumento do illustre Senador reduz-se a isto, disposição de um artigo esta Resolução. Ar·
se já houve Lei que creasse estes empregos; gumenta-se dizendo que qualquer empregado
podia o Governo nomear para elles: ·mas que ao Sr. Secretario não agrade, póde ser
como ainda. não ha, não ·póde o Governo no· por elle arbitrariamente lançado fõra: ora
mear; e quer-se entáo que a Camara nomeie, isto é muito exagerar, ê até mesmo suppôr-se
quando lhe não compete, .nem mesmo ao um · imposslvel, porque um tal negocio ha de
·Corpo Legislativo, porque este só póde crear ser submettldo ã Camara, e nella se deve
oa empregos e nilo .prover. Se pois não ha discutir o merito, ou .demerito desse empreLel, raca-ae esta, e não se invada uma attri· gado. E pergunto eu: um homem sujeito a
bulç4o do Poder Executivo.
um Juizo destes, não está. multo mais seguro
O SR. ·BORGEs: - Sr. Presidente. 1Estou do que aquelle, a quem o Governo diz: não
pelo que diz o Uluatre ·Senador; e se agora quero que seja mais official do Senado, sem
ê occasilo de crear esses empregos, vejamos haver quem julgue se é bem, ou mal demit·
quem os ha de crear. Esta é a melhor occa· tido? :Por que motivo não se attende a esta
sião que temos pa.ra se fazer leso; emende-se clrcumstancla, e só se argumenta com ouo que não agrada, evitem-se os em-baraços, e tras, que não são favoravels? A razão pede
ponha-se tudo em ordem. Os maiores argu- que se pondere tudo em justa balança quan·
mentos que tenho ouvido fundar-se na hy- do se quer escolher o melhor. Pondere't!e o
potheae da execução desta Lei, quasi todos abuso que póde fazer o Secretario, e ponde·
oe que se oppõem atacam, -dizendo: - a Lel re-se tambem o que pôde fazer o Governo.
nAo p6dt passar porque oa otfleiaea QUI a_ Supponhamos mais, que o Governo mandava
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para ll(JUl wa1s quatro oiticiaes; como seria aquelle é sujeito, ou não é sujeito? SerA :POB·
isso? 'Não su·pponhamos que os mandava slvel que fagamoa aqui um processo para
buscar á Camara; havia ella de se calar? demittlr um empregado? NAo, NAo quero de
Não: oru neste caso temos a contu&âo de fórma alguma atacar a Camara dos Depu·
Babel, porque se a Camara diz que não .re· tados, mas dlgo que, porque ella demlttto um
cebe po1·que não precisa delles, frusta a no- membro nomeado pela Nação, nós não deve·
meação do Gove1·no; e se não póde impedir mos seguir esse exemplo; sim, digo que
que se mandem buscar os que já. temos, não sendo uma cousa tio grave, nio houve &P·
sei por que se diz que não podemos nomeat•, pellacAo nem recurso. Ora, e o empre1ado
porque são precisos para o expediente que que tosse demittldo, não terá. recurso? ·Eate
não deve ·parar.
recurso :Para onde sem? Será. p8Jl'a. o .Go-Diz o illust1·e Senador que o mais que verno conter a Camar.a? Isto ê que não tem
póde ser é, sus·pender; ora aquelle que tem lugar. Na Camara dos Deputados despedia-se
esta pena, ha de ter um recurso; elle vai aquelle membro, decidindo-se que não devia
ao Poder Executivo, e diz que não tem cri· ser admittldo, o homem não teve recurso al·
me; volta, e fica a camara sujeita ao Poder gum. O mesmo ha de acontecer aqui quando
Executivo. Não ha caso nenhum ein que fOr offlcial demittldo. :Mas quando a admis·
possa ser inferior, e antes em parte o Po- são fôr pelo Ministro, elle ha de responder
der Legislativo é de algum modo superior perante o Senado: ha muita dlfferenga de
ao Poder .Executivo, poique julga dos crimes paridade. O homem tem o offlcio que não é
dos Ministros. Admira-me· que um dos no- temporado, ê de propriedade, e ê por um de·
bres Senadores que tanto sustentou esta creto. Já. disse JlOls que não ha de o Senado
doutrina quando se tratou de regular as Se· estar fazen~o uma especte de processo para
cretarias, agora tenha mudado de opinião, dar uma sentença i}Ue não tem appella.ção.
em que estava ha 2 annos; elle sustentou.
0 SR. MABQUEZ DE PABAXAGU~\.: - Sr.
que sendo Ministro, devia demitttr os offi· Presidente. Queria que V. Ex. mandasse ler
ciaes de ·Secretaria a seu voto só. Porque o artigo do 'Regimento que se citou agc;>ra.
servindo perante elle, devia ter a regalia de
o Ss. PBESIDEXTE: - E' no titulo 5°, da.
os demlttir, quando não agradassem; agora Secretaria, artigo 129, que diz: (leu).
já diz que não, e que estes homens que a - 0 SR. MAKQUEZ DE PABAXAGU~\.: - Sr.
camara emprega na sua economia não podem Presidente, Estou confor.me.
ser por ella demittidos. E' preciso que por
uma vez se fixe isto, que cada uma das Ca·
Julgando..se bem diecutlda a ma·
maras attribue o nuniero dos seus empregateria, foi posta á. votação, pnra pas·
dos. O 'Poder Executivo não póde vir conhe· •
sar 4 a• discussão, e não passando,
cer de nossa eterna economia: estabeleça-se
foi rejeitada.;
o numero dos empregados, ou para mais, ou
1Passou-se á. 2• parte da Ordem do
Dla, encetando-se a ,pdmelra e se·
para menos, eomo convier.
o Sa. ·PRESIDENTE: - Eu devo declarar
gunda discussão da Reeoluçlo ·rela.·
que a Camara já usou desse direito, que estâ
tlva aos Brazlleiros que estudando
nas Univer&ldades es~rangelras, vol·
aqui no Regimento; (leu) estA aqui creado
tarem, e quizerem concluir oa seus
o seu numero.
o orador continuando disse: logo este
estudos nos Cursoa Jurldlcos, ou em
artigo já. tem força de Lei; quando houver
Academias ·Medicas do Imperio.
vaga de um officia:l, havemos de admittlr ou·
Pedlo a palavra e diBSe
tro; e quando o Governo fizer isto por ei 116
deve a Camara repelllr.
O Sn. MAIIQUEZ IJE PARANAGUÁ: - Sr.
o Sa. MARQUEZ JJE .INHAMBUPE: - Sr. Presidente. Eu deseJaria Ulustra.r-me sobre
Presidente. Ouço cousas que me parecem lm· este artigo, porque diz: (leu). Parece-me
possivels; como ê que tr11.tamos aqui da ln· que aqui ha uma desJunctlva, que ê, fazer
dependencln dos Poderes: que este, e nio ·exame, ou apresentar c:crtldlio de que estu•
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dou estas materias: donde se p6dc inferir··
O Su. MAKQUEZ DE CAr..\\'ELLAS: - Sr.
que uma vez que o estudante apresente es- Presidente. Não fallarei contra a Lei: pedi·
tas certidões, está nos termos de ser admit· rei sim o seu adiamento, atê que a Camara
tido. Ora, eu creio que isto não ê sufticiente dos Deputados resolva sobre a Lei que se fez
e que as certidões devem ser, de ter sido neste Senado acerca dos que estuda;m na&
examinado, e approvado, ou então seja obrl· Universidades estrangeiras: esta Resolucão
gado a fazer exame, quando s6 mostre que da Camara foi remettida em 7 de Junho do
:f.lrequentou. Assim acho que o artigo deve anno passado: a nossa foi remettlda em 7 de
ser emendado neste sentido.
Agosto, ;por isso ê que alll se julgou neces0 1Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Eu sarlo este ·Projecto: elles tinham feito um
creio que a Lei teve em vistas o mesmo ·que Projecto multo amplo sobre habllltacão dos
o nobre Senador quer: certidões legaes não estudantes estrangeiros, como ainda não es·
i.\ é a matricula, é a certidão do exame: por- tava lá o nosso, por isso ê que se passou
que al.guns matriculados frequentam atê o este. Ora se nós vamos tratar desta materia,
fim do anno e não são capazes de fazer exa· approvaremos talvez um artigo que é em
mes; e como nem todos ,podem trazer cer· grande parte excusa.do: ou então, se lhe pu·
tidões legaes por qualquer inconveniente, por zermos emendas, póde ser que tomemos uma.
isso elle diz: quero fazer exame, e entrar Resolu~ão contraria ao que já. passou nesta
para o curso, ou apresenta certidão legal de Camara. (Não se conseguia colher o final
approvação; esta Lei ê clara: assim accres- do seu discurso.)
cente-se a seguinte
Mandou A Mesa o seguinte
EMENDj,

BEQUEBIMENTO

"Em I ugar das expressões - pelo exame
"Requeiro o adiamento atê final Resoou certidões legaes das materias - diga-se: lução da Camara dos Deputados sobre o Pro- por meio de exame ou de certidões legaes jecto desta Camara, relativo aos Brazileiros
de approvação. - Almeida e Albuquerque." que estudam em Universidades estrangeiras.
Marquez de Caravella8."
Foi apoiada.
Foi apoiado.
0 SR. MARQUEZ DE PABANAGUÁ: - .Sr.
Presidente. A ldêa que o nobre Senador
·Entrou em discussão o adiamento.
aponta é conforme o meu modo de sentir.
O Sr. Marquez de Caravellas aus·
Uma vez que se accrescente a palavra - ap·
tentou
o seu requerimento, e nl.o
provação - vamos de accOrdo. Todavia resta ;
.havendo
quem se oppuzesse, entrou
ainda mais alguma cousa a ponderar: e vem :
em votação e foi approvado.
a ser, que vindo um Brazileiro habilitado em
·Passou-se â 3• parte da Ordem do
alguma Academia em paiz estrangei·ro, . sema, que era a primeira discussão
gundo a lettra da Lei, não p6de ser admittl·
do ProJecto .de Lei cóncedendo pri·
do, ·porque esta só considera os habilitados
vllegios aos lavradores e ·manipula·
em Universidades em Paiz estrangeiro quandores de chã.
do verdadeiramente a differença só consiste
Pedio a palav.ra e disse
nas palav.ras, pois sabemos que igualmente
alli se estuda, ou em Universidades, ou em
Academias. Portanto, ê minha opinião que a
o Sa. VERGUEmo: - Sr. Presidente. Voto
ex·pressão do artigo, seja mais generica, com· contra o Projecto. Não sei que seja mais utll
prehendendo, tanto umas, como outras esco- plantar chã, de que outros objectos de cul·
las: e até quizera que todo o individuo que tura, a que se não dâ privilegio algum. Se
mostrasse ter estudado com pessoa apta, e I fosse um genero de primeira necessidade,
habilitada, fosse admittldo, uma vez que se ! que houvesse algum inconveniente particular
sujeitasse a exame, e ficasse approvado;
de não poder ir de f6ra, conviria nisso. Eu
J
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não considero a utllldade do chã, mai04' do ·, considerado utU, e deve se1· approvado. Voto
que outro genero, que não são privilegiados, / pelo Projecto.
que não tem merecimento particular. E' .re-:
O Sn. B.'\nnoso: - Sr. Presidente. P111re•
gra geral, que todos os privilegios concedi·/ ce-me que o ·Projecto não póde passar. Como
dos a uma classe, servem de peso ás out1·as: ua primeir~ discussão se trP.te de conhecer a
logo este que se der á cultura do châ, reca-I1 emenda do ·Projecto, neste não conhece ut111·
hlrâ sobre as outras. Portanto voto c()ntra o dade alguma, porque temos á vista uma Lel
1
Projecto.
que não me consta esteja revogada, a qual
O Sn. MARQUEZ DE CARAVEtus: - Sr. dá esse privilegio a todos os gener~s: e este
Presidente. Não queria fallar do Projecto, e alvará de 7 de Junho de 1810. (Leu). Por·
quando fallasse, seria para pedir o adia-~ tanto, assento que havendo um·a Lel. moder·
mento, pela razão de não estar presente o na sobre o mesmo objecto, excusado é leg!sseu autor, a quem compete sustentai-o. Mas llarmos de ·novo; a medida já foi toma~a.
como se vai tratar delle, alguma cousa di- Sou pois da opinião que o Projecto não deve
rei sobre a sua utilidade. O illustre Senador I passar.
O Sr. Mwrquez de !Maricá · (:Não
que combateu, disse - que não aehava ra-j .
se colheu bem o seu discurse; .ma:;•
zões especiaes - ha uma, disse - que se /
entre
outras
considerações
que
tosse um genero de primeira necessidade, I
'bem, mas que não é - e eu entendo que hoje
fez contra o Projecto, disse) :
que lhe parecia bem excusado o Pro- ·
é um genero da .maior ·p.ecessidade para um
jecto, porque se devia deixar toda a
grande consumo. Na Europa gasta-se muito'
franqueza ao Commercio e á Induschá, está em tanta voga que quasi todos os
tria, seja eiia quulquer que fôr, pois
habitantes do Velho e do Novo Mundo usam
que o systema de privilegias não era
deste gener~. de maneira que pelo grande .
bom. Que podia um objecto ser de·
consumo se torna de primeira necessidade. I
A razão especial que descubro ·é que nós de· j
ridade, e favor para se não perder;
vemos animar, por todos os modos, no Bra- i
mas que essa circumstancia não se
zil a cuitu.ra dos generos asiaticos, mórmente /
dava no genero em questão, porque
aquelles que mais se vendem nos mercados 1
está. sujeito a muitas difficuldades
da Europa; des~'arte poderemos ·attrahir aos /
nossos portos infinitos compradores desses
na pratica, que seria mais conve·
niente ao Governo mandar buscar
generos, que ainda hoje vão exportar da
Asia, com grande incommodo, •porque os não
Chinezes, que ensinem essa manipuencontram aqui. Se conseguirmos ver pro• I
lação, do que concederem-se prlvile·
perar esta planta. pela qual tantos .milhõet r
gios, que sempre redundam em precobra a China d~s outras Nações, quem du· f
juizo de outros ·ramos de industria.
vida que ellas preferissem fazer os seus pro- :
Porém, que qualquer que seja o ne·
vimentos em nossos mercados, com decidida
gocio. o Senado não se devia occupar
vantagem nossa, e dellas? Tambem esta culde objectos pequenos e particulares,
tura não está. na mesma razão do ·café, este
quando tem objectos geraes, que a
produz-se em grande quantidade em toda a!
plantação do chá não é mais imporAmerica; e de mais facil manlpulal)ão; o
tante que a do trigo, que serve para
chá não se cultiva além do BrazU, que eu :
o sustento do pobre, e o chá é genero
saiba, e o seu trabalho, ainda imperfeito, ne- ;
para sustento de regalo; que haven·
cessita de ser .animado, para. que não esmo- :
do productos importantes, em que·
reça os plantadores, e ·possam de tal sorte •
se deviam occupar os braços nacio• aperfeiçoai-a, que dispensa o chá da China, :
na.es, não se deviam empregar nesta .
e até mesmo nos outros ·Estados, que depois ·
cultura. do ehá, que dem:tnd·~ muita
de nós o cultivarem; se isto ê vantajoso, e
~ente, que era necessario que tlves·
se ·é mesmo uma razão especial pn.ra se prl·
semos uma população tal, que se pu·
'Vileglar uma ta.l cultura, o Projecto deve ser
desse occupar nessa cultura, cuja
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colheita se taz tolha por tolha, p!llra
se dar por u·m preço muito baixo;
que .emflm era excusado o Projecto
quando havia uma Lei, que já. provi·
denclava sobre todos os objectos da
Asia: mas que lhe parecia que se
não devia rejeitar o Projecto, sem
qtle estivesse presente o seu autor.
Julgou-se bem discutida esta ma·
teria; e posta a votos para passar á.
segunda discussão, não foi vencida,
e ·por isso ficou rejeitado o P.rojecto.
o Sr. 1• Secretario submetteu á.
approvação do Senado a folha das
despezas da Casa do Senado, e Se·
cretaria, . pertencente ao mez de
Maio ultimo.
Ficou sobre a Mesa.
Dada a hora, o Sr. Presidente
marcou para Ordem do Dia:
1.• o Projecto de Lei sobre a isen·
ção de direitos por entrada, em todas as Alfandegas, de livros e ou·
tros objectos.
2.• A Resolução, declarando os
vencimentos dos Vice-Presidentes, que
se'rVirem lâs .pre!fidencias das Provincias.
3.• A Resolução, regulando o ex·
pedi ente das certidões em todos os
Tribunaes.
4.• O p.rojecto de Lei sobre o di·
reito .dos estrangeiros residentes no
Imperio.
5.• O .Projecto de Lei sobre a crea·
ção das villas em diversas Provin·
elas do Imperlo.
Levantou-se a sessão ãs duas horas da tarde.

26• tSESSÃO, EM 2 DE JUNHO DE 1829
Pr:ESTDENCTA

DO SR.

BISPO CAPELLÁO·liÓR

A's 10 horas, achando-se presentes
36 Srs. Senadores, declarou-se aberta
a sessão; e leu-se e a;pprovou-se a
Acta da anterior.
Pedi o logo a.. pn.lavra, e sendo-lhe
concedida dlsse
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O .Sn. 1• SEcnET.Allio E.\nnoso: - Sr.
Presidente. Hontem oftereci á. approvação
do ·Senado a folha dos subsidias dos Srs. Senadares e das despezas da Secretaria; cum·
pre-me agora dizer, que puz os Srs. Senadores com todos os seus vencimentos, apezar
de que na sessão do anno passado iam al·
guns com o cifrão cortado, porque recebiam
pelas suas 'respectivas Provincias. Desejo
portanto que o Senado me esclareça a este
respeito, para que depois não haja alguma
duvida, ou responsabilidade, que sobre mim
recaia.
O Sn. AL:!I!EID.o\. E ALBUQUERQUE: - Sr.
Presidente. Eu não acho conveniente que a
folha vá. como está. feita, parece-me que se
devem notar as ·pessoas que re~ebem pelas
suas :res'pectivas · Provincias, porque o The·
souro não tem tanto dinheiro ·para dispender
e depois tornar a receber.
O Sn. CoxoE DE VALEXÇA: - Sr. Presi·
dente. Eu assento que a folha dev-e ir como
está, devem ser contemplados todos os Srs.
Senadores, que se aeham com exercicio, por·
que o mais ·é com o Thesouro, e quando o
pagador aqui nos pagar, aquelles que rece·
bem pelas ruas Provincias, dirão por que
não cobram por ella.
o Sn. MARQUEZ DE !NHAMPUPE: - Sr.
Presidente.· Eu achava mais acertado que se
manda.Ss·e ao Ministro da Fazenda a folha
com todos os vencimentos, e com - N. B. Fulano e Fulano ·recebem pelas suas Pro·
vincias. O Ministro fará uma relação disto,
e fica tudo satisfeito.
O Sn. MARQUEZ DE CARAVELLAs: - Eu
não vejo que haja difficuldade alguma em ir
a folha referindo todos os Srs. Senadores
que estão em exercicio. Supponhamos que
alguns dos que recebem peias suas Provin·
I elas, depois não querem ·receber mais: ha de
vir o dinheiro para os outros, e não para
elles? O pagador, i~do a folha como está,
vendo que lhe sobeja o dinheiro daquelles
que recebem pelas suas Provindas, leva-o
outra vez e no Thesouro darâ contas -pelos
que assignarem; até parece-me que se não
deve tirar ninguem da folha, porque ella
deve comprehender. todos.
0 Sn. ÁL:\lEIDA E ALBUQUERQUE: - Sr.
Presidente. Ainda ninguem disse que se tt•
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rasse da folha este ou aquelle, porque todos diz — par, tributo novo, ou tirar o antigo —
os Srs. Senadc'. es, que estão presentes, hão ! (leu), mas o certo é que o direito, que pede tirar os seus vencimentos. Mas custa a !os livros se paga nas Alfandegas, é um imdeclarar aquelles que recebem pelas suas posto, e se a iniciativa sobre impostos perProvincias? Para que é mandar a folha sem lance exclusivamente aos Deputados, sedeclaração alguma ao Ministro, podendo-se gue-se que não devemos tratar desta Lei.
desde já evitar o embaraço de ir á 1' e 2'
Contadoria, etc.? Digo isto porque na Camara
Não havendo mais quem fallasse, o
dos Deputados assim se praticava; além de
Sr. Presidente proipea se o Projecto
que o Thesouro não tem sempre tanto didevia passar á segunda discussão.
nheiro, nem o Ministro poderá apresentar
Não se venceu e ficou rejeitado.
aqui todos os subsidios sem faltar a outros
Passou-se á 2a parte da Ordem do
pagamentos, que todos os dias se fazem.
Dia.
O Su. MARQUES DE CARAVELLAS: — O ilO Sr. 2° Secretario leu a Resolulustre Senador, diz, Sr. Presidente, que não
ção, que declara os vencimentos que
quer complicações, e ao mesmo tempo comdevem ter os Vice-Presidentes serplica este negocio, que é bem simples. Sr.
vindo no impedimento dos Presidentes. E principiou-se pelo artigo 1°
Presidente. Nós aqui nada temos com Pedro
ou com Paulo, que recebeu pelas suas Proa discussão.
vindas; isso é sé com o Thesouro. Diz o
illustre Senador que se declare o que recebe
"Artigo 1.° Os Vice-Presidentes que serpela sua Provincia; pois aquelle que assim virem ãs presidencias das Provincias ou
recebe, e depois resolve-se a querer o seu pa- vacancia, ou por impedimento daquelles Pregamento aqui, ha de soffrer embaraços? Julgo sidentes que nesse tempo não cobram ordeque a folha deve ir com todos os Srs. Sena- nados, conforme a Lei, vencerão por inteiro
dores, e depois o que recebe fóra daqui, não os que se acham estabelecidos para os mesassigna; este negocio é todo com o Thesouro mos Presidentes."
O SR. MARQUES DE INHAMBITE: — Sr.
e nós nada temos com isso.
Presidente. Esta Lei parece,me ociosa, á
O Sr. Presidente proptiz então a vista das providencias legaes que já temos a
folha á approvação da Camara, e respeito daquelles que servem por outros.
venceu-se que fosse da f6rma em Mas ainda pondo isto de parte, eu vejo que
que estava, e igualmente a folha da esse artigo tem duas hypotheses, a primeira
é que o Vice-Presidente tenha vencimento,
despeza da Secretaria.
Entrou a primeira parte da Ordem quando estiver impedido o Presidente; e a
do Dia; o Sr. 1° Secretario leu o segunda quando estiver vaga a presidencia.
Projecto de Lei sobre a isenção dos Não acho isto justo e que precisão ha, de fa-,
direitos por entrada, em todas as zermos uma despeza desnecessaria? O ordeAlfandegas, de livros e outros obje- nado que se dá ao Vice-Presidente não é o
otos, etc., que havia ficado adiado mesmo do Presidente; demais, este muitas
vezes vai de fdra da Provincia, faz despezas
na sessão de 19 de Junho de 1826.
Pedio a palavra sobre este Proje- com viagens, deixa a sua casa, etc., que não
succede ao Vice-Cresidente, que sendo semcto, e disse
pre da mesma Provincia, não precisa de ser
O SR. MARQI:EZ DE CARAVELLAG: — Sr. assim pago, porque não soffre grandes inPresidente. Eu sou de opinião que esta Lei commodos. Portanto, a minha opinião é que
não deve passar, ainda sem nada dizer para quando muito se dê ao Vice-Presidente a 5'
provar se é boa ou má. Fundo-me em que parte do ordenado do Presidente, porque isso
não é isto da nossa competencia. A Consti- é de Lei.
O Sn. VERGUEIRO — Sr. Presidente. Patuição deu á Camara dos Deputados a iniciativa dos impostos, é verdade que ella não rece-me bom que o Vice-Presidente vença al-
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guma cousa quando entrur en1 ex~r-cicio: ·· duziram não são bastantes para uma tal dttmas não me parece justo que seja o mesmo fe!·ença.
que se -dá. ao Presidente. Este artigo põe o
o .Sn. M:Ar.QuEz DE IxiLumurE: - Acho
Vice4Presi.dente em melhores circumstancias muito justo, Sr. Presidente, que se dê a medo que o P·residente; \POr isso queria eu que tadc do ordenado como quer a emenda. E o
se accrescentasse que elle não possa accumu- que é um Vicc·Presicl.:nte? E' um Conselheiro
lar. Póde a vice-presidencia reca.hir em al· do -Governo, escolhido pelos eleitores, para
gum empregado da Provincia, e se succeder alli surpprir as faltas d-o Presidente, quando
passar ,a Presidente, quem lhe dispu~arã vague, ou seja impedido. Já. elle foi attenessa accumulação? ·Eu quizera que alguma dido com uma diaria de 3$200; parece-me,
cousa se lhe désse, v. g. a metade do orde- pois, que deve ·receber, o que lhe toca como
nado, ou uma gratificação; porém sem que Conselheiro, accrescentando-se a 5• parte do
possa accumular, offereço portanto esta
• ordenado do Presidente, quando entra·r no
seu exercicio, porque isto é .de Lei; com &
EYEXD.\
differença que quando a presidencia estiver
vaga, o ordenado sahe do cofre geral, e quan" Ao artigo 1. 0 Em lugar de - por in- do só houver .impedimento, tira-se do ordeteiro - -diga-se - a metade - e accrescen- nado do Presidente. Nem eu acredito que
te-se, que não possam accumular outros ven- isto seja para compensar as despezas, quecimentos; fiC'ando-lhes a· opção, salva a re- costumam fazer em viagens: os ordenados, e·
dacção. - V ergueiro."
os emolumentos dão-se pro labore. O escrivão
da :Mesa Grande da Alfandega desta
Foi apdiada.
Côrte,
iPOr exemplo, tem só 30$000 de ordeO .Sr. Visconde de Congonhas pronunciou um discurso que não foi co nado, mas este lugar é de muitos emolumentos, e quem faz as suas vezes recebe-os.
lhido.
Logo se o Vice-Presidente receber, além da
o Sn. AL~IEIDA E ALnuQrnRQUE: - Sr sua diaria, a 5• parte do ordenado do Presi·
/Presidente. !Eu confesso que não posso des· dente, virá. a fazer tanto como elle, e não
cobrtr a razão da differença que se quer fa· se despreza assim uma regra geral ha multo
zer do vencimento do Vice·P·residente. Am· estabelecid•a. Tambem os mem•bros dos anbos têm as mesmas obrigações e a mesma tigos -Governos interinos nada recebiam pelo
responsabilidade; logo porque ha de u·m ter . exercido, em que entravam: Eu, por 16 memenor vencimento do que o outro? Todos os zes, servi na Bahia como membro do Goem·pregados ·na classe da Magistr·atura, quan· verno, e nada recebi por Isso, tinha ordenado passam a ter exercido por outros, rece· do como chanceller, o outro membro comobem a 5a parte do ordenado, de maneira que . Arcebispo, e o outro como Governador das
com isto junto ao que já. vencem ficam as· . .A!rmas, e mais nada, porque sempre isto re-sim percebendo por Inteiro o ordenado da·/' cahe . em pessoas autorisadas, e com meios
quelles por quem servem. Por que motivo para subsistf.r; não é portanto 1:000$000 de
ha de ter menos o Vice,Presi.dente, rel!ahindo que ha de fazer mais suave as funcções da
lhe todas as funcções e TesponsabiUdade da presldencia; não é tão grande esse ordenado
presidencia? Só se -é porque elle estando na que lhes compense os lncommodos, e despemeS'Dla P·rovincia, estA por assim dizer em zas que fazem, succedendo muitas vezes se-sua casa. Mas o Presidente p6de multas ve· rem. tirados da presidencia dentro· de 3 ou
zes estar neste caso. e nem por Isso recebe 4 mezes. Respeito multo a emenda que se
menos; .nem sei que sejam tão grandes os offereceu, mas queria que se accrescentasse
seus lncommodos e despeza.s, que façam ne- que ou haja vaga de P·resldente, ou lmpedicessario o maior vencimento em seu favor, mento, o Vfce-Presidente entrando a servir,
como se pretende, sem attender-se que o receba a 5• parte do ordenado do Presidente.
Vice·Presldente tam.bem as p6de ter quando alêm do que recebe por outro qualquer ementra. na presidencfa. As razões que se pro- prego.
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, não hn meia responsabilidade, .porque tam·
1 bem não ha meto trabalho, não me parece
EME~DA
justo que vença menos do que aquelle por
1
,; Ao artigo 1. 0 o Vice-Presidente, no caso quem serve; assento, pois, que o artigo deve
de vacatur-a. do lugar de ~Presidente, ou do P:!ssar, e não a emenda.
seu 1eg1tlmo impedimento, perceberá, além do.
o sn. MARQUEZ DE I:m.umuu: - Sr.
diari-a, que lhe collltilete como Conselheiro do I Presidente. Sabido -~ que a diaria de CanseGoverno, a 5• .parte do ordenado do P:esi· Iheiro de ·Provinda não dura além do tempo
dente, na fôrma da Lei Geral, salva a reda- e::n que se exercem essas funccões, nem eu
podia suppõr de outra -sorte, como se disse.
cção. -:- Marquez de Inhambupe."
N:1o posso admittir que o ordenado seja con·
Foi apoiada.
cedido em razão da respon·sabilldade, e das
circumstancias, que se apontaram; il ilntão
0 SR. ALMEIDA E A.LnUQtJERQUE: - Sr.
para que é a differença de seis a oito mil
Presidente. Esta emenda parece-me pouco
cruzados aos Presidentes, confor-me as Pro·
mais ou menos, a mesma cousa que a outra.
vincias, se em todas se dão -essas mesmas cir·
Suppõe o seu nobre autor que o Vice-Presi·
cumstancias, e essa mesma respcnsabilídade?
dente ha de ter sempre a -diaria de Conse·
Eu euido que isto só é em razão de eco:nomia.
Iheiro, quando ella não é pe!'manente; eu ..
Ora, em todos os lugares ha sempre homens
faria um tal calculo, não em •razão do obreiro
que suppram a outros; mas de que maneira?
m2.s sim da obra -que tem de fazer, que mais
Aqaelle cm quilm recahe a honra de servir
tem de estar no exercício. ·E uma pessoa, que
como Presidente, tem já algumas proporções
mais tem de estar no excrcicio, .uma 11essoa
p:ua s:.tbsisfir com decencia, porque sempre
que se chame Presidente, do que uma que 53 escolhe 0 mais grado da Provlncia para um
tem só o nome de Vice-Presidente. Se as lugar de tanto respeito. Nem ,se diga que o
funcções são as mesm-as, e se é a mesma a despachado para qualquer presidencia tem
responsabilidade, que sobre eiJ:es pesa, ·nãc muitos ·commodos, como v. g. a náo de guerra,
sei em que se possa fundar essa differenç:t. fragatas, etc.; porque perguntarei eu então:
e só por que tem ·essas vantagens, quererA
de ordena-dos, que se pretende estabelecer.
O Sn. OLIVEIRA: - Para que havemos este ir? Muitos haverá, a quem não faça.m
nós de cercear um ordenado já tão pequeno? conta taes despachos, ainda -com esses com·
Qurrnto tem um Presidente? Oito mil cruza· 1 ~odos: 0 lugar de Presidente é tão ophemero
dos. E que é isso para um homem que exerce que de um instante para o outro se perde.
u-m lugar de tanta representação? E'· quasi No nosso caso só poderia ter pela consideranada, porque não é sufficiente para passar·~ não de qu·e o Vice-Presidente, sendo empre·
com a. decencia indispensavel em tal exerci- gado na Frovincia. fique privado do seu emdo. E tirar.mos nós ainda deste mesquinho p.,ego, entrando no ·exercicio de Presidente;
ordenado uma parte para o Vice-Pres-idente, mn.s se elle o póde conservar, como eu quando
que talvez po:- :dous ou tres annos faça a fui Chanceller na Bahia, então não deve remesma figura, e mereça os mesmos respeitos cebcr por inteiro o ordenado de Presidente.
daquelle em cujo impedimento serve, e isto Deixemo-nos de cuidar que esse lugar ficará.
s6 porque se diz que não faz viagens, etc.? vago por muito tempo; o que é membro do
Convém advertir quanto a esta clrcumsta.n- Corpo Legislativo não estã todo o anno f6ra
ela que se fez valer em favor do ordenado da sua presidencia; e quando succede vagar,
-dos Presidentes, -que elles têm para sua pas- o Governo terá logo todo o cuidado em prosn.gem. nâos, ftragatas, e b:t'igues, aH:IJn -de ver. Para esses intervallos é que ha, em cada.
uma ajuda _de t1usto, o que bem se compensa ProYincta, homens que ·então servem; e atê
essas despezas, que são obrigados a fazer. me parece que pela antiga Lei era disposto,
Ora. se os incommodos e funcções do Vic~~- que entrasse o primeiro vereador na falta dos
Presi-dente, quando lhe ,recahe a preslden- cinco, que devem preferir em uma tal substi·
cin, são os mesmos que as do Presidente; s0 tuição. A respeito de quanto de ordenado fará.
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o Vice·Presidente, juntando-se a 5• parte, não id·éa poetica; dantes elle se mostrava em
sei agora dizer, porque nãCI tenho feito esse maior auge, e hoje alguma differen!;a se nota,
calculo arithmetico, nem sei se assim ·lhe vem logo é preciso que o homem seja compensado
a ·caber o numero ordenado do ·Presidente; j pelo serviço que presta. Tem porventura o
porém firmemo-nos na Lei geral, que manda : Vi·ce-Presidcnte metade da ·responsabilidade
a-quelle, que\serve por outro, tenha a 5• parte entrando a servir .pelo Presidente, como bem
daquelle por quem serve. Isto mesmo já teve ponderou um nobre Senador? Não; carrega
varias alterações, porque primeiramente se , com toda; tem as mesmas despezas e de casa
ordenou que quando o lugar estivesse vago o e tratamento, e outros eventuaes. Parecerá
que servisse nada recebesse, e isto só podia bem que, passando pela sua Provincia um hoser em razão de economia do Thesouro; de- mem de grande respeito, elle não lhe faça
pois mandou-se que mesmo na vaga vencesse uma decente hospedagem, e não lhe offereça
o serventuario. Eu me conformo com esta dis- um repouso, como se costuma em todos os lu·
posição, porque a considero boa em o nosso gares civilisados? Póde mesmo acontecer que
o Vice.Presidente, emquanto servir, tenha
caso.
0 .Sr.. l\L\I!QUEZ DE CARAVELLAS: - Sr. maiores despezas que fazer do que o Presí·
Presidente. Se nós estivessemos aqui li· dente; e se quando tratamos de lhe fixar um
mitados a fazer Leis, de mistura com as ordenado, não é justo que se desprezem todas
antigas, eu de certo approvaria a emenda; estas considerações. como será justo cercear-se
mas eomo não temos essa restri·cção, não vejo por metade o ordenado conferido ao Presí·
que seja precisa uma tal miscellanea. Ago.ra dente por esses mesmos motivos? Quereremos
só nos importa saber o que é mais justo. at- que elle tenha o mesmo tratamento, e que
tendendo ao que se tem praticado a este res- goze do mesmo respeito, sem lhe darmos os
peito. Consideremos o artigo pelo lado do que meios necessarios? Não é passivei. e por isso
se tem feito até agora. Porque é que se deu voto eontra o artigo.
Tambem não devemos seguir neste caso a
o ordenado de 8 mil cruzados aos Presidentes
das Províncias, que se chamam principaes: e Lei antiga, porque então nem mesmo a 5•
o de 6 mil cruzados aos da 2• ordem? Sem parte lhe caberá, pois que, segundo a minha
duvida porque se attendeu que elles deviam lembrança, o que servia, estando o lugar vago,
ter em proporção um ordenado capaz de man· nada percebia; a Fazenda Publica poupava
ter a consideração e o respeito do povo; por- assim esse ordenado. e a Lei assentava sobre
qu~ o Governo sem força moral, de nada vale; economia do Thesouro, de sorte que a s•
e um tratamento decente naquelles que pre- parte s6 era percebida pelo interino, quando
sidem. serve muito para dar força moral aos se derivava do ordenado do .proprietario ím·
seus actos. Os povos estão assim creados, el- .. pedido. Nem me convence tambem a outra
les têm maior veneração e .respeito pelos que razão que se allegou, dizendo-se que o Vicese tratam com maior grandeza; e não 'basta Presidente ~ sempre da mesma Provinda, e
s6 a elevação do emprego para produzir esse por isso tem as necessarias proporções pa·ra
effeito indispensavel a quem governa; além se tratar 'COm independencla do ordenado por
de que um ordenado assim crescido, tambem inteiro. N6s sabemos que em uma mesma.
serve para habilitar o Presidente a fazer ai- Província ha lugares remotisslmos; o Vicegum bem a outros individuas. Pergunto eu Presidente sendo sempre aquelle dos Canseagora, se a Lei nã.o quer que o Vlce-Presidentc lheiros, em quem recahe o maior numero de
goze da mesma consi-deração e respeito que c votos, p6de residir muito dist~mte da .Capi·
Presidente? Parece-me que nlnguem dirá.· que tal, e soffrer gravissimos prejuízos pela sua
não. Até serve pelo lado da responsabilidade ausencfa de casa~ e talvez fazer nas viagens
esse maior tratamento, que além de influir maior despeza do que o mesmo PresidP,nte.
respeito, produz certos commodos, e elles s~o N6s não devemos considerar as Fazendas do
necessarlos para que ha.Jam pessoas que acei- Brazil com as da i}uropa: alli é multo facll
tem esses empregos. e os exerçam com d·lgnl- um bom administrador, aqui não: e mesmo
dade e aprazimento, porque isso que hoje se os gue se encontram por alto preço, nunca
chama patriotismo, não passa tnlvez de uma•· fazem tanto como os seus proprlos donos.
i'·
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ntrão talYcz que no mes:no caso se pôde achar 1 elle se lison.gela da honra, que

de

um tal

o ,presidente; .:nas eu responderei que. ha. uma ' exercicio lhe resulta. O homem que só se •leva.
grande dlfterenca em seu favor; elle póde
~~ã.o aceitar a nomeMiio do Gove1•no, repre·
sentando cs inconvenientes que tem; e o Vi·
ce~.residente não póde, porque é de escolha
do povo. Nós temos o exemplo nos .senadores,
l!os quaes algum haverá. a quem o subsidio
nll.o con:pem:e os prejuizos que ·soffre, dei·
~ando a sua -casa para comparecer nas sessões. Voto portanto pelo artigo e desapprovo
a emenda.

pelo interesse, tem o coração vU; nós estame»
para fazer Leis, e não para. executar: logo
podemos fazer isto como a razio nos dieta: e
nunca desprezarei uma Lel antiga, sõ porque
ê antiga, quando ella me ·possa áirigir em materia consentanea, porque as suas razõ·es são
attendiveis em casos iguaes. Concluo pois que
ha multo patriotismo entre nós, e Deus nos
livre que o não haja.
o .sn. M.-tRQuEz DE C.AHA,'ELr..As: -.sr.
o .Sn. 1\L\UQUEZ DE INII.U.IBUPE: --=- Sr. Presidente. Eu faço a minha declaração, o
Presidente. .o\!gradeço muito ao nobre Senador illustre Senador não tem razão para se es·
o seu esclarecimento para me desaferrar das candallsar: eu não ataco a ninguem, e muito
Leis antigas: mas declaro-lhe que eu não me principalmente ao illustre Senador, a quem
decido senão pelas razões que foram as bases tanto respeito pelas suas luzes, e de quem
do meu discuMo. Disse o nobre Senador que sou .tão amigo; o meu intento foi só desfazer
boje não ha patriotismo! Não posso de fórm~~: argumentos, em que não conheci força.
Tratando agora a -respeito do patriotismo
alguma convir em uma tal asserção. Serã. pos·
imposto,
direi que seria um absurdo negar;
sivel que de todo se ext·inguisse entre nós o
mas
presentemente
isso não -é elemento para
patriotismo? Não o posso. crer, porque fôra
a
Lei:
Nos
tempos
antigos poderia ser, por·
até duvidar de nós mesmos .. E quem são os
que compõe este circulo, senão peSsoas cheias que elle estava tão c~z::tdo c~:m ::t sorte dos
de zelo pelo bem da Patria? E' verdade que individuas que os conduzia a obrar esses
ta.h'ez haja homens que não queiram repre- grandes feitos, de que .temos noticia; mas
sentar a Nação, ou porque não tenham em hoje não é assim, e por isso digo que elle não
grande conta a honra, que disto resulta, ou é elemento, em que se baseie a Lei. Quanto
porque são levados unicamente pelos seus ln· ao que disse o nobre Senador a respeito da
teresses; mas não ê possivel concluir, logo virtude digo que assim devia ser, mas como
que não ha patriotismo. 86 as virtudes são os tempos estão mudados, é preciso que nos
capazes de conduzir o homem; s6 as v-irtudes accommodemos ás circumstancias do presente.
são dignas de honra, e nunca sem ella terá. - Falou por largo tempo, mas não se colheu
maior consideração e :respeito, aquelle que _ o seu discurso.
andar em sege mais rica ou que ostente um
O SR. VERGUEmo: -Eu vou tambem ad·
tratamento mais -esplendido. E' lndispensavel vogar em favor dos Vice·Presidentes, .sr. Praa decencla; mas segue-se que ella só póde · sidente, porque sou de opinião que, o que
dar-se em magnificas palacios, ou em mesus serve por outrem, deve receber aquillo que
lautas? De nenhum modo. E' verdade que ca- ao impedido se dá pelo serviço que não póde
da. um deseja. viver em grande abundancia; fazer. - Não se ouvio por algum tempo o
mas ê nisso que consiste o nosso bem ser? seu discurso, até dizer: - Não me posso con·
Multas vezes aquelle que anda em rico trem, formar com o que se disse a respeito da força
tl um callotelro, ou um vicioso, Indigno de moral, e a~ me parece que multo maior ad·
cansideração. .Mas ha de se Julgar · assim do qufre aquelle ~ua serve de graça. Disse um
bomem que mereceu os votos dos aeua con· nobre Senador I!,..,.. ~ tio pequeno o ordenado
"Cidadãos? NAo. E B\'rá preciso que elle ,tenha do Presidente, que delle nada se p6de tirar
mala 600$000 para •]Ue posaa servir bem? para o Vfce·Presfdent,. Concedo que algumas
Nãa. Tambem não veJo que se possa argu· Provfnctaa, mas devPao.os ter em lembrança
mentar com o exemplo elos Senadores, que vêm que as dlfflculdades ;...:.~ :Fazenda Publico. sAo
das spas Provlnciaa, e fazem .grandes despe- taes, que nAo permW·"'m <=~r mais; e quanda
~as; porque nada disto o embarga, quando isso f01!8e posslvel, devertamos guardar algu.
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ma proporção entre o Presidente e o Y.ice· mostre de menor liberdade, e de mais estreita
Presidente, Este só veUl servir dous mezes J economia, em materia de ordenados, do que
nas sessões ordinarias do Conselho, e em ul· i a Camara dos Deputad·os, tão zelosa da bolsa
guma extraordinaria: para isto dâ·se-lhe a ! do povo, ·e da renda do Estado. Impugnou-se
diaria de 3$200: ora, se isto fosse em com· i a Rlesolução da mesma Camara, que na vaga
I
'
pensação de todos os seus incommodos, a Lei ! da presidencia das Provincias, dâ aos Viceseria injusta, e deveria reformar-se, conce· ! Presidentes o .mesmo ordenado do Presidente,
dando-se 10$000. Mas a Lei passou assim em ! pela razão de que o Vice-Presidente sendo o
ambas as Camaras, nem se podia dar um I 1° Conselheiro do Governo, tem a diaria deste
maior subsidio, porque não ha tanto dinheiro !lugar, e que o povo elege os Conselheiros da·
que chegue para as despezas, e qundo isso se classe dos ricos. ·Deram1:1e excellentes louvores
fez entendeu-se que para sempre se escolhiam ao patriotismo e á virtude dos empregados pu·
para esses lugares homens que se podiam blicos, insinuando-se que devem exercer seus
tratar, e que mais servem por honra, do que empregos mais pela honra, do que por intepor interesse, Não se diga que já ·não ha pa· resse, mencionaram-se os sentimentos de an·
triotismo: elle é hoje maior do que dantes: tigas Nações, que com sua pobreza fizeram
os tempos sim, mudaram, mas os homens maravilhas.
ainda são susceptlveis desses nobres senti·
Sr. Presidente. Contra estas doutrinas esmentos, de que nascem acções .gloriosas. P~:~,· peciosas, mas contradictadas pela experiencia
triotismo é o amor da associação: se ainda dos seculos, citarei, antes de tudo, as sincenão apparecem entre nós as grandes virtudes, ras confissões do Psa~ista Rei, que, como esque neste amor se fundam é porque ainda criptor inspirado, conhecia os fracos da naprincipiamos esta carreira constitucional. No tureza e virtude humana. Elle bem disse em
Governo Absoluto não póde haver patriotismo um dos seus Psalmos - a minha virtude se
porque nelle só ha medo e interesse: nós enfraqueceu pela pobreza - infirmiata est in
ainda ha pouco tempo sahimos de um tal, por paupertale virtus sua. - O povo de todos os
is.so o patriotismo está como na infancia, Paizes, e em· todas as Nações civilisadas, astodavia se eonsultarmos a historia, achare- pecialmente agora, têm por criterio do merito
mos grandes acções patrioticas .nesse mesmo o esplendor do tratamento dos particulares, e
pouco tempo que temos de existencia nacio· multo mais dos empregados publicas. Os annal: ellas irão apparecendo, e por isso deve· tlgos Romanos, que affectavam amor a pomos contar tambem com o patriotismo dos breza, como necessaria â virtude, se engrancldadãos, que se escolhem para conselheiros deceram com a .rapina das Nações industrio·
de Provincla, porque eJ.les têm sempre tra· sas e ricas, e experimentaram os peculatos
balhado em bem da Patrla, e sem dependen· dos seus eonsules e pre-consules. Jã em seu
ela de particulares interesses. Não é do apa· tempo dizia Luerecio, no poema popular das
rato ex-ter·no, mas sim das v-irtudes quem vem doutrinas de Epicurio, queixando1:1e de que
a força moral, como bem ponderou um nobre se tinha espoliado da honra ao valor e o ta·
Senador. Se o Vice,Presidente vencia como lento, seguindo-se o .partido do mais rico.
Conselheiro, a diaria de 3$200, mudando de I
·
exercleio, deve vencer mais, porque cresce 0 Divitioris entum sectam plerumque sequentur
1
11eu trabalho: nem se acredite que e~te au· / Quod et vaUdes et pulchris dempsit honorem.
gmento lhe compens&: os incommodos e pre· i
Outro poeta, Juvenal, tambem·· nota a dlf·
juizos: o que estA concedido é s6 em razão ·ãa f flculdade de subire~ os virtuosos A. consi·
clrcumstancias da renda publica, e nl.o como I deração, e ãs honras, pela estreiteza de suas
compensação, porque para isso, de certo é ln· posses:
aufflciente o ordenado do Presidente. Voto
.
portanto pela· min.ha emenda, e tambem pela Haud tacne emergunt quoru1n virtutibus obstat
do Sr. •Marquez de Inhambupe, e neste caso Rcs augusta domi.
retiro a t• parte da minha.
O :Sn. VrscoNDE DE CAYR-6' - Sr. PreeiSr. Presidente. O ponto de vista, em que
dente. O decoro do Senado exige que nAo aé. me parece dever-se considerar a questão, ê,
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nlo o que os lndhlduoa devem fazer em sa· não ha lnnovação, nem raiAo para que tanto
crlflcio á Patrla, mas do que o Governo deve se talle em economlsar, por Isso mesmo que
praticar por decoro proprio. Elle, pelo me- havendo lmpe_dlmento no Prealdente, PIA& o
nos, de1•e proeeder como os ·lndlvlduoe de ordenado para aquelle que o aubatitue. V•
honra que pagam ·bem aos que o servem, con· jamoe, porém, sobre que objecto wenta toda
forme a qualidade do serviço, e os redStoe de· esta quest&o; ella versa aobre o ordenado que
que disp6e,
vencem os Prelldentea. E podem haver orActualmente os Governos mais sablos têm denados mata meaqutnhoa do que easet! Pa~
c:onstderado que um dos melhoree eçecllezi· rec:e que com a nova ordem de couau no
tes, e mais fortes apoios do patriotismo, e Brazll, tornam~nos m&la e&eUBOI a eate reeda virtude dos empregados publtcos, é dar· peito do que era o antlg!) Governo. · EntAo
lhes ordenadOB, que os ponham, nAo só f6ra nenhum que presidia em Provlncla de pri·
da necessidade, mas tambem dentro da ea· mefra ordem tinha menos de 4:000f000, e
phera da decencla, para o reepelto do povo, apeza.r disso recebia· tambem o soldo de sua
o Governo IDgles nisso muito se distingue, patente, se era mllftar, ou o ordenado de al·
pois além dos grandes ordenados, que asslgna gum Tribunal, se era Conselheiro. Eu nlo sei·
aos empregados superiores, tenham ou n~o a Assemblêa Constituinte que motivos teve
vastos redltos de aeus patrimonios, ainda lhea para ma.rcar um tal ordenado, prohlbtndo aoacrescenta pensfies pingues, para, como se diz cumular outros vencimentos, e de certo nio
na Inglaterra, melhor 11us-tent~~:r-se a sua di· obrou com justiça, dtminulndo os venctmen·
gnida.de. Talves es&a. é uma das prlnclpaes tos, que estavam estabelecidos, quando a excauus de multo sobresahir esse Pafz em ho- pertencia mostra que elles nio eram grandes;
mens de patriotismo insigne, e Ge exaltados porque se em algumas Provincias do interior
merltos.
são baratos os generos do Paiz, .tambem os
Os ordenadoe dos empregos nio se pro- de fõra se vendem por alto preço. Ou o Preporcionam ãs pessoas, mas á representação sldente ha de passa.r muito mal, ou se ha deque lhes convém. Tal deYia ser o ordenado eDJpenhar para viver ·com alguma decencla.
dos Presidentes das Provincias, que sAo 08 Ora, se a Lei não foi justa diminuindo os orchefes politlcoe, representantes da .Pessoa I·m· , denados que se .davam aos Capttles-Generaee,
perial. E' reconhecido ser insufficiente 0 or· ! nem por isso se p6de dizer que fot com vistas
dena:do, que lhe foi arbitrado como parcfmonfa I de economlsar a Fazenda Publica, porque
na Assemblêa Constituinte,. quando 0 Brazll) tambem foi multo franca para com as P-rose nchava convulso, e o Theso~ro estava. com/ vinetas de segunda ordem: cada uma dellas
tenue renda. Nlo se augmente por ora, atten· I dava ao seu GoVernador um conto de rêfs (a.
tas as actuaes circumstancias do Imperfo; excepclo de Santa Catharlna, onde o ordemas negar-ee aos Vice-Presidentes, na vaga· nado era de 2:000,000), alêm do soldo, etc.,
do Presidente, o ordenado qu_e .foi estabele- e qora diminuiram-se 01 venelment01 das.
cfdo, não á. pessoa, mas ao lugar, parece-me ProvJnclas maiores e augmenta.Tam-1e consl·
injusto e impolltfco e de mesquinharia. do deravelmente os d~ pequenu sem que a
syetema colonial. A Nação não é mendiga, isto se possa chamar econom~
para que receba eamolas dos empregados PU·
Nesta materla multo se tem argumentado·
bllcos: é da sua honra satisfazer os serviços
aqui em abstracto, sem se altender que taée.
que póde pagar.
o Sa. Boaozs: - Sr. Presidente. Voto argumentOI talha quasl aempre na pratlCL
contra todas u emendas. Nl.o ndmltto que Quem slo oe Vtce-Preatdentea, ou Conselhel·
por ellaa se attende Aeeonomla, porque vejo roa rto Governo, que devem substituir o Pre-;
que nAo tratamos de· estabelecer despeza no- stdente? Slo 'P.roprletarlos, que vivem de esva, nem de crear novos .empregados, aos quaes tabelecimentos, que por at ~esmo adm.fn.fscontà 18 Provlncias, e por consequencla 18 tram; engenhos e lavouras com muftoe es·
seja preciso marcar ordenado. O Im.perlo cravos, que ê preciso vfgtar, e dtrlgtr, o queconta 18 Provlnela.e, e por consequencla 18 se nlo p6de fa1er sem grave prejulzo, como
Presidentes com ordenados fixos; atê aqui a espertencla mostra, nlo estando presente o.
j
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mesmo proprletarlo. Este quando vem ao . tambem dlfferença de prlncipios. No 1• ar·
Conselho, é por tempo ma-rcado, volta depois ; ttgo su:ppõe-ee o. luga.r vago ou com Impedi·
a culda.r nas suas Fazendu, o que não acon· I mento tal que faca o Pre~idente perder o ortece ao que fica servindo 1pelo Preaidente, ; denado. Mas neste 2•, não é a mesma cousa,
porque tem de oooupar & caa& do Governo. ! qual será. a ca.usa de ter elle o seu venci·
dar audlencias, appa.recer e figurar com al·j mento, estando enfermo! .Se a molestla fOr
gum aparato. Estes incommodos fazem que prolongada, o Governo deve nomear outro,
muitos procurem meloa de se excusarem, e nem podemos suppõr que elle olhe para isto
succede, não opoucas vezes, entrar na substl· com lndlfferença, Eu senterla mesmo que ao
tulção da presldencla o fC~, ou 5° Conselheiro. 1 Presidente enfermo se tirasse o o:denado
A' vista, pois, destas circumstancia.s, não po- todo, porque então 6 quando elle mais n.edemoJ dizer que não ha patriotismo; aquel· cessario se faz, pelas maiores despezas que
les mesmos que muito fallam delle, não dei· lhe recahem; mas me agrada a antiga dis·
um de zelar a propriedade procurando que posição que mandava tirar nesse caso a. 5•
se não detlore a sua renda, porque ê muito parte em beneficio do que entrava a. servir
natura-l cuidar cada. um no que é seu; por- pelo Impedido; essa disposição só vinha de
tanto, como não vejo aqui a economia que se uma especle de avareza do Governo,. que além
pretende· inculcar, voto contra as emendas.
de não querer despender nada, consentia que
os homens occupasaem dous luga.;es, e o 2°
O Sr. Marquez de Inhambupe pro- por tão pouco ordenado, que de nenhum moferio um discurso que nlo foi pos· do paga. o grande trabalho, que assim cabe a
sivel colher.
quem serve por outro. E' pois minha opinião
o_SB.-.BoaGES: - Sr. Presidente. o nobre que se a molestia do Presidente. fOr curta,
Senador qulz sustentar a doutrina do artigo nada se tire do seu ordenlU!o, e sirva nesse
2°, que ainda não está. em discussão; quando caso gratuitamente o Vice-Presidente. Não
faço ~menda porque julg~ não ser preciso.
lá. chegarmos fallarei.
0 SB. OLIVEIRA: - -Br. ~residente. 0 DO·
r O Sr. Vengueiro pedio para .retirar bre Senador que acaba. de fallar, d-isse quasi
. F~ ~I a 1• parte da sua emenda; e foi con· tudo o que eu pretendia dizer. Estou que o
11 ·I CVo-'
'ci~ ~ 1
; cedido.
Vice-Presidente, quando entrar na presidenJ'ulgando-se dlecutida a materia, foi ela, vença todo o ordena-do; e que se o imposto A votação o artigo, e approva- pedimento fôr ·por molestia, o Gi>verno não
do, salvas as emendas; e destas s6 deve desamparar um seu delegado em occapaaaou a 2• pa.rte da do Sr. Ver· • slão tal, porque ê quando elle mais precisa
guelro.
, de todo o seu ordenado. Nlo admitto porém
Entrou em discussão o artigo 2o: • o que leio neste paragrapho, quando diz que
; vencerá a 5• parte do ordenado do Presl·
"Al"tigo .2, 0 Quando os Presidentes. posto ~ dente, não entendo como Isto possa ser. Quan·
que im-pedidos, vencerem os ordenados mar· : do o V.lce-Prealdente occupa a cadeira da
cados pela Lei, terlo os Vice·Presidentes, além j presldencfa., jd. não é Conselheiro, porque não
dos subsldlos de membros dos Conselhos, con· ha de ser Conselheiro de si mesmo como
forme a Provlncla a que pertencerem, mai'S j multo bem dlese o Sr. VIsconde de Cayrd:
a 5• pa.rte dos ordenados dos Presidentes, de- . chama-se então o im.medlato em votos e assim
duzlda dos que est~ vencerem."
1, nunca p6de ter lugar o sublldlo de que se
O Sa. BoaoJCs: - Sr. Presidente. Não sei falia, porque elle recahe no que vem servir de
para que vêm aqui estas palavras - conforme / novo. Otfereço pois a seguinte
.
a Provincla a que pertencer - se estA sabido ,
que a diarla doa Conselheiros é conforme a /
EMENDA
escala, tornamo~e ociosas estas palavras. Posto /
que se tenha fallado da . desigualdade que .
"Artigo 2.0 O mesmo ordenado vencerão
apparece neste artlgo, eu vejo que nelle ha I os Vice•Presidentes nos imped·lmentos de mo1
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lest!a. dos Presidentes, por mala de oiO dias, guc!ro) disse que nlo se desfalcando a

•

'

&~

sem abatimento algum do ordenado do Presl· ptlotte do ordenado dos Presidentes no lmpe-·
dente, salva a redacção. - Ollvelra."
dlmento de doença de mais de oiO dtas, para
o Vice-Presiden.te que servisse Interinamente,.
Foi apoiada.
: haveriam Presidentes que por uma dOr de ca·
O ..su. VERGUEmo: """'7" Sr. Presidente. Este beça, ou doença leve, largasse o Governo ao
paragrapho não contêm outra cousa mais do, Vice•Presidente. Parece-me essa hypotbese
que .a applicnção da Lef. gera:l com accrescen·' chimedca e moralmente impossivel: o ciume
tamento da·s outras. Mas o nobr-e· Senador da autoridade basta para nlo se deixar o Qo.
não só quer que o Presidente tenha. essa man· \'erno a substituto legal: isso s6 p6de acon··
tença que têm todos os outros empregados, tecer por u~a verdadeira e urgente causa.
como tambem que o tenha muito maior: isto O mesmo Senador mui decorosamente a!fir·
ê, quer uma excepção: da Lei em favor dos mou, que a Nação BrazUelra, depois da adoPresidentes. Se a que existe ê injusta, revo- ptação do systema · constitu~ional tem apregue-se. Que razão ha para se conceder este sentado muitos exemplos de virtude publica.
privilegio particular aos que servirem ao em· dos cidadãos; com que decencia se poderá as·
prego de :Presidentes? Valeria melh-or dizer-se sumir nos Presidentes, que têm a nomea~lo
em geral - todos os que servirem qu!llquer e a confiança do Chefe da Nação, . a enorml··
emprego, sendo chamados pela •Lei, vencerão dade de faltarem ao seu dever ordinarlo, af·
os ordenados . por inteiro - . porque ê uma fectando impedimentos .par& não exercer o
inJustl!;:a. que os mais emipregados percebam, Governo, e lesar o Thesouro! Se o seu 1m·
em tal caso, só a 5• .parte, e os Vice-Presiden.· pedlmento ê de real doença, que cousa ha de·
tes todo .o ordenado. A ·Lei geral parece-me mais indigno da generosidade e ainda da jus·
boa. Não queiramos dar tudo, porque nem tiça nacional, do que tirar-se-lhe a 5• !Parte·
por isso seremos melhor ser,·idos.
do tenue ordenado, quando mais carece do
O :Sn. VISCONDE DE CAYn'O'- Sr. Presi- soccorro publico? As Leis contracitadas, que,.
dente. Parece-me contra a justiça as opiniões nos legltiomos Impedimentos dos empregados,
emittidas neste Senado, . de só "dar-se ao VJce· ainda de doença, quando excede a 40 dias,
P.resldente uma 5• parte, ou a metade do es· · manda dar a 5• parte do respectivo ordena~
tabelecldo ordenadf,! do Presidente, sendo aliAs do a quem fizer as suas vezes, foram de pro-a sua dignidade e resp~nsabllldade integral: vldenclas das antigas ordenanças da Fazen·
ainda que os eleitos para ·conselheiros sejam da, tão s6mente a respeito dos officiaes de·
pessoas ricas, ou abastadas, ,p6de acontecer Fazenda, que servem uns pelos outros. Esta
que o primei·ro Conselheiro, que tenha voca· dlspoaiçl.o, se fez depois extens.lva aos Ma··
cão pela Lel .para Vice-Prestdente, seja s6 dis· glstrados por semelhança de razio: nisso hatlncto por seus talent.os e virtudes: então via equidade, que faz o detrimento e o bene-·
elle não poderá sustentar a dignidade de sua flclo recitproco. E' claro nlo ser 1810 applf··
representação, como delegado do Chefe do cavei aos Presidentes das Provinciaa. ·O prl·
Poder Executivo. Nlo ha quem ignore 111 melro Conselheiro do Governo de elelçl.o do·
pessimas condições das mesquinhas economias povo, e que, nos f.mpedlmentos legltimos, fu
do Governo no systema colonial, que preten· as suas vezes, nA.o deve, durante o impedi·
dia mUagres de virtude, mal paga.ndo os em· mento, vencer a dlarta estabelecida, porque·
pregados.
nA.o p6de ser Conselheiro de .st mesmo. Por·
Um nobre Senador disse que aberto o tanto deve perceber no interva:llo o Inteiro
exemplo de se fazer excepção das Lele clta· ordenado do Presidente, .pelo Thesouro, e ·DilO·
das em favor dos Presidentes das Provlnclas, 4 custa do mesmo Presidente. O detrimento.
todos 08 empregados publlcos requerer.tam da renda publica aer4 lnco~slderavel, pela rai.gualdade de benefjclo. Mas já ponderei que rldade doa casos; devendo-se esperar que o·
não se dava igual razão a respeito dos mala lm'J)erador nomeie, quanlto antes, outro Pre·
empregados, porque nenhum é o chefe poli· sldente, sendo prolongada a molestfa dos antlco da Provlncta. Outro Senador (Sr. Ver· tes nomeados.
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O BR. OLtVElRA: -Sr. Presidente. Devo i (0 Sr. Presidente disse que ac·:edttava que
accrescentar uma s6 reflexão, ao que disse o ; ella nio viera acompanhada de documentos,
nobre ·Senador, e que vem a. ser: que aos Pre- 1 e o orador continuou:) Desejava saber, por·
sidentes ainda. niio se accrescentou o orde·/ que ju·lgo que as providencias, sendo geraes,
. nado, ao mesmo tempo se tem augmentado o i devem servir tambem aos que se acharem nas
de quasi todos os empregados.
l mesmas circumstanclas. Comtudo eu assento
.
I
O SR. BoRGES: - Sr. P·resldente. Neste i que no estado em que nos achamos, com uma
segundo artigo . é que p6de ser guardado o divida immensa, não devemos sobrecarrega.r 0
1
principio de economia, porque se pasear a i Thesouro; e a conceder-se o ordenado assim
emenda, pagarA a Nação dous ordenados, por: aos Vice-Presidentes, forçoso será conceder-se
. um só emprego, O artigo merece corrigir-se /I tambem aos outros emp·regados, pois têm 0
quanto â concessão da diaria de Conselheiro; mesmo direito.
I
uma vez que não 'Póde ser Conselheiro de J
o SR. OLIVEinA: _ Já um nobre Senador
si mesmo não dev.e receber essa diaria. Of· . disse que homens taes como os Presidentes,
não ·deixaram de servir por leves dOres de
fereço esta
EMENDA
cabeça, em segundo lugar, como se põe os
40 dias, durante os quaes nada percebem os
"Artigo 2.0 Supprima-se o vencimento da /' Y.ice,Presidentes, e dentro de tal prazo todas
, as molestias agudas costumam desapparecer,
diarla do Conselheiro. - Borges."
Foi apoiada.
: não ha motivo de recea.r o que teme o nobre
/Senador.
.
O ·Sn. ALMEIDA E ALnUQUERQUE: - Sr./
Presidente. Não Die parece justo que se tire !
O SB. ALMEIDA E ALBUQUEBQt:E: - Nós
a 5• parte do ordenado do Presidente, porque j temos 18 Provlncias, e por consequencia im·
quando enfermo é que mais precisa. Tambem • portam todos esses ordenados de presidencias
não digo que se dê ao Vice-Presidente o or·1' em 51 :·200$000. Ora, a 5• parte são 10: 000$:
denado por intei.ro, e isto não tanto por ·eco- eis a grande despeza que se teme,· ainda denomta. porque a. não quero, quando ha jus- i vemos suppõr que os Presidentes estão doen·
tfça, mas sim porque conheço que ainda que ! tes todo 0 anno, e diminuir mesmo os 40 dias,
o P~esiden~e esteja doente, seJilllre serâ one· f em que devem r~ceber por -inteiro; e a dif·
rado com certas despezas; além disso estando ferenç.a que apparece ê para assustar aos que
elle. presente, · qualquer figurão que chegue, tanto , t~mem o estado actual das rendas puencaminhar-se-h& logo â sua casa, e não lhe) blicas. Eu de certo não posso ver nisto mais
ficarA bem deixar de hospedai-o.
i do que uma baga.tella., e não merece que fal·
O SR. VERGUEIBO: - Sr. Presidente. ,Q • temos â Justf~a por ella. Quanto a. mim o em·
absurdo já. ponderado de se pagarem dous or· pregado doente deve vencer o seu ordenado;
denados, por um s6 emprego, arrastará com-~ nem eu quero que elle se dê ao que se fingi·r
sigo outro inconveniente. Logo que o Presi· enfermo; não posso suppõr isto de quem
dente esteja certo que vence o seu ordenado, 1 serve 6a.ea empregos. m:as quando mesmo
ainda mesmo que não trabalhe, darA multas aconteça, como se disse, eu aqui não trato de
vezes parte de doença s6 para descancar, e o abusos, trato das cousu como são, e portanto
Vice·Presidente se prestará multo satisfeito, digo que 0 que fôr realmente enfermo deve
porque vence um bom ordenado. Isto longe receber 0 seu honorarlo, porque o contrario
de ser uma fantasia, é um facto. Eu conheço 1 ê manifesta InJustiça. Offereço pois esta
na minha. Provlncla muitos vtgar!os, que es-~ .
tão comendo as congruas f6ra das Igrejas,
EMENDA
por Isso convêm que o ordenado, que se dA,
seja em razão do serviço que se presta.
"·Em lugar das palavras - deduzirA dos
0 SR. VISCONDE DE CONOONHAS: - Sr. que estes vencerem - dlg&•!Je - paga pela
Presidente. DeseJo que V. Ex. mande ler os l Fazenda Publfc~ - jJmeida e Albuquerque."
documentos em· que 6e funda esta Resolução.!
Foi apoiada.
J
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Julgou-se dltcutldo o artl10, e fol
pOitO A votaclo pela ma.netra 18gutnte:
1.0 O artigo 2°, salvas as emendas.
Passou.
·!,0 A emenda do Sr. Borges. P&s·
IOU.

3.• e\ do .sr; Ollvelra. Nlo pauou.
4. 0 A do Sr. A.lbuquerque. Tambem
não passou.
,Entrou em dlicusslo e leu-se o
artigo 3°:
Artigo 3.• A elelcão 'lios Conselheiros das
Provlnclas serâ renovada de f em f &DDOI,
na mesma ocC&Blio ·em que se fizerem as elel·
COO. dos Deputados A Aasemblêa Geral ~··
latlva."
0 Sa. MABQUEZ DE lNHAl[BUfE: -Sr.
Presidente. Parece-me que este artigo deve
ser supprimldo, pois esta providencia Jl\ eltá
na Lei, que trata das eleições. ·
O Sa. BonGJCB: - ·Sr. Presidente. Pr&tlca·
mente estA providenciado, mas cuido que nas
Leis das elelclSes nlo se falia disso.
o Sa. MABQUEZ DE INIL\l[8UPE: -Sr.
Presidente. ,Venha a Lei, e vejamos o que diz
a este respeito.
0 Sa. SBCUTABIO: - (Leu) As inltru·
· ecões para u eleiç6es na.da dizem sobre este
objecto. .
0 Sa. MABQm:z DI INHAKBUPE: - Sr.
Presidente. ·Mas a Lei diz que serlo feitas
pela fcSrma com que sio nomeados oa Deputados; se assim ê nlo sei pa.ra que sirva este
artigo; suprima-te, porque a Lei j4 tem proTldenclldo a este respeito. Eu mando para
lato uma.

"Requeiro a suppreseilo do artigo 3°.
JltJrqu.e1 de lftl&tJmbvpe."
Foi apoiada.

o Sa. Bonoss: - ·Sr. P.residente. rNio
convenho na suppreuAo do artigo, porque a
Lei da creaclo doa· Preeldentes dl1 que os
Conaalheiros serão feitos pela mesma f6rma
com que se fazem os ·Deputados. Devem01 attender que então ainda nAo havia Constlttri·
olo, e por Isso ainda nlo ha uma regra para

a sua creaçilo, nem tempo wu.rcado ao esercicio das suas tunooõet; i»ortanto opponho-me
ao requerimento do nobre Senador.
0 SI. MABQUEZ DI: INILWBUlJ:: - Qua·
do a Lei diz· que aerlo nomead01 pela mesma
f6rma que os Deputados, deve entender-te que
tsao se faça na. me&Dla ooouii\o em que 1e
nome&m os Deputadoe, pois que nlo ·h& ou·
tr& nomeaglo alêm da que se fu de •
annoa para cada Lelltlatura. Qua.nto ao
tem·po que deve durar o exercicio das suas
funecl5es, estA ciaro que marando a Conetl·
tutelo f a.nnos para os Deputados, este meaaJ.o prazo fica asalm marcado aos ConselhaJ·
roe: lato ê claro, e por~to nlo se preciaa
nova providencia legislativa.
O Sa. Boaou: -Sr. ·Presidente. 'Parecem-me boaa todas eaau ru6es; mas ellu
ainda nl.o me satisfazem, e por Isso contlnt1o
a oppOr-me ao requerimento de suppre881o.
Todo o emprego deve ter tempo marcado, ou
elle se)& vlt&ltclo, ou amovlvel; .e como o doa
Conselheiros nlo está marcad~, convêm declarar4e agora por quantos annos deve du·
rar. Entende-se pela Lei daa Elelcõee, que o
seu prazo ê de f annos, estou por isso: mas
estou que.. ê melhor declarar-se isto mesmo
na Lei que fazemos.
O .Sa. MARQUEZ DI C.&BAVELUS: - Eu
nlo approvo a ·suppreado. A Lei diz que 01
Conselheiros se nomearam pela mesma f6rma
que os Deputados; mu convêm dlstlqulr
a f6rma da nomeaclo, do tempo em que devem exercer as suas funcçõea. Ora qundo
assim se determinou ainda nlo se tinha marcado o tempo; esta Lei fol feita pela Asaemblêa Coutltulnte ~ntes de haver Conatltui·
o&o; es• Aslembléa foi nomei.da sem tempo
fixo, o seu exerelclo deTla durar a~ se concluir a Constltulclo; alncla nlo havia Lei
que marcasse o tempo das elelc8el, nem· a
que se fez podia cônslder&r eue tem:po que
ainda nlo existia. Voto portanto pelo artigo.

em •

.Ju}Jou·se discutido o artigo, e poeto

t votacAo passou tal qual ettava, fi·
cando por· IBBo reJeitado o requeri·
mento de sup·preulo do Sr. Marquei
de Inhambupe,
•l!hltlou em dlseu-.Ao, e leu~e o
artigo 4°:

i

i~
I
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"'Artigo 4.° Ficam revogad'lls todas as
portuguezes, 01 quaes por ae acharem
Leis, Alvarás, Dec.retos e mais disposições em
nas mesmas clrcumstanciu que 01
out·ros vindos na galera - "LecrOi)s"
contrario."
- receberam do Governo a me&ma
NAo havendo quem fallasae, foi
posto A vota~Ao, e a.pprovou..se.
Iicen~:a que aquelles obtiveram, pa.ra
·poderem desembarcar•.
Deu-se então por concluida a 2•
O Senado inteirado, remetieu-se o .
diacusslo desta Resoluclo, e approofftcio A Commitlllo da Constltui~:io.
vou-se para passar a 3•.
Passou-se A 1• parte· da Ordem do
•Deu a hQra e o Sr. Presidente des.DJa, que era a ultima discunlo do
ignou para Ordem do Dia 4:
Parecer da Mesa, apresentado na se•
t.o Ultima discussão do Parecer da
são de 27 de Maio do corrente anno
Mesa sobre o offlcio do Mi-n-istro do
sobre o officio do Ministro do Imp&:
Imperio, que acompanhou um requerio, que acomp&Jlhara um requeri·
rimento de José Pedro Fernandes,
mento de José Pedro Femandes, que
que serve de ofticial-malor da Secretaria deste Senado.
serve de oUlclal-malor da Secret&rta
2.0 O Projecto _de Lei sobre os di·
deste Senado, com uma emeada approvada Da ·primeira dlecuBSlo, e
reitos dos estra.ngeiros residentes no
Imperio.
como ntnguem f&lluse, o. Sr. :Presi·
3.0 A. ResoluÇão regulando o expedente pOz a votos o Parecer, e a
diente das certidões em todos os tri·
emenda respectiva: approvaram-se,
bunaes. ·
salva a redacçA.o.
o4, o Projecto de Lei sobre_ a creaEntrou-se ná 2• parte da Ordem do
ção de villas.
Dia.
5. 0 A Resolução mandando lithograO .sr. 2° Secretario leu o Projecto
phar e distribuir os mappas topograde Lei que declara os direitos de que
phicos, corographicos, geographicos e
podem gozar os estrangeiros dentro
bydrographlcos do Imperio.
do Imperlo.
6.0 A BesoluçAo franqueando de
porte nos Correios do Imperio a tó"Artigo 1.0 Todo o estrangeiro, residente
das as folhas -periodicas e jornaes no Imperio do Brazll, gozarA da plena propublicas nacionaes.
tecçlo das Leis, ficando sujeito á sancvlo
·Levanrtou-se a sessão depois das 2 das· mesmas Leis."
horas da tarde.
•
Pedio a. palavra, e sendo-lhe concedida, dine
0

/

27• SESSAO, EM 4 DE JUNHO DE
PREBmJ:NCJA DO

1~9

SR. BISPO CAPELLÃG-:MÓR .

•A's 10 horas, achando-se reunidos
36 Sn. Senadores, o Sr. Presidente
declarou aberta n sesslo; leu..e, e
a]lprovou-ae a Acta da anterior.
O Sr..secretario deu conta de um
offlclo t!o Ministro dos Negocloa Ea·
trangelroa, partlclp111ndo que ao por.to
desta capital acabava de chegar a ea·
cuna portugue1a "Fellnto Ellelo" conduzindo mala alguns emigrados_

0 SB.

.M.uiQUEZ

DE

INBAJOJUPE: -

Sr.

Presidente. Este artigo 1° envolve um prin·
. clplo de direito politico, e unlveriãl: todo o
homem, que estA em um Estado, deve gozar
de hoepltalldade e daquelles d-Ireitos, que
della se deduzem para sua segurança, deve
respeitar os costumes, usos e ~la do Palz.
onde estA, etc.; por este ProJecto se faciUta
tudo lato: Ora, tenho de fazer uDia renexlo A segunda parte deste primeiro artl~o.
que .ê onde diz - ficando sujeito A sancçlo
penal - como entre n6s estA em uso a aanceio - 116 para aquellaa Leis, que vão ao
Imperante pllf!'a sancclonar, parecia-me con·
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veniente emendar esta palavra, e dizer-se em mente civil, assim como -;azer test:amento,
lugar della — ficar sujeito — porque desta etc.; mas nós não tratamos aqui sómente de
fórma tira-se qualquer embaraço, que possa lhes declarar isso; tratamos tambern pelo
haver, e nestes termos approvo o artigo.
Governo, que temos, porque não é bastante
saber-se o que temos abraçado, é preciso desO Sr. Ma.rquez de Santo Amaro fazermos certas idéas de prejuizo, que ha em
proferia um discurso que não foi toda a Europa a respeito da Nação desse
colhido.
tempo, e do Governo que tinhamos. E' bem
constante que a Hespanha e Portugal passaO Ss. Vssousiso: — Sr. Presidente. Este vam por Governos ignorantes, absolutos e
Projecto é por si mesmo recommendavel. tyrannos! Os estrangeiros nunca se julgaAinda que a civilisação tenha adrnittido esta vam seguros, uma vez que estivessem em
sociedade de estrangeiros em qualquer terri- Portugal ou Hespanha; e comtudo, tinham
torio do Imperio, comtudo é necessario que razão; porque chegavam occasióes em que
a Lei sanccione estes principios, que a civi- não se respeitavam esses direitos geraes da
lização tem organizado. Talvez que esta Lei eivilisa,ção: finalmente não tratavam os estenha algumas ,lacunas; ainda que entre nós trangeiros como nós queremos que se trase devam admittir estrangeiros, devemos tem, e como eram Paizes que nunca desafiacomtudo fazer alguma differença. Eu me vam as viagens •dos homens de lettras, nunci
lembro do direito de adquirir bens immo- alli appareciam estrangeiros, que escrevesveis, que o estrangeiro emquanto estiver no sem imparcialmente a respeito dos costuImperio tenha esse direito, é justo, mas mes. Quando se transferio a Córte, e que se
quando se quizer retirar é muito mão; deste abriram os portos do Brazil a todos os esmodo teriamos o Brasil feudatario da Eu- trangeiros, vendo-Se a necessidade que haropa; portanto será preciso que façamos al- via de povoações, que não fosse a de escraguma excepção. Queria tarabem que se lhes vos (que nenhum homem ha que approve)
garantissem os soccorros publicos nos hos- querendo-se até mesmo que se melhorasse a
pitaes, mas eu vejo um tratado muito mo- raça, e que ella não fosse em decadencia,
derno córa o Rei da Baviera, em que se es- cuidou-se muito em desfazer os prejnizos.
tabelece isto, dizendo que quando os seus que a nosso respeito geraram pela Europa.
subditos enfermarem, serão tratados como ciO Sr. D. João VI mandou fazer confedadãos da mesma Nação. Isto ainda que en- rencias, para que destas resultassem espetre nós seja ocioso (porque estou certo que cies de actos que pudessem espalhar-se pelo
os estrangeiros nos nossos hospitaes são bem velho mundo, abonados na fé real, de que
admittidos), bom é que se lhes indique que" os estrangeiros seriam aqui protegidos. Prinesta fixado por Lei mas isto pertence á 2a cipiou-se uma conferencia, depois por um
discussão. Em quanto á primeira sobre a artigo de religião, em que não se concordou...
utilidade geral do Projecto, julgo que é Eu fallo com V. Ex (para o Sr. Presidente)
muito util.
... acabaram-se as conferencias. Esta proviO ■SR. MAEQUEZ DE CAUAVELLAS : — Sr. dencia é tal, que até foi reconhecida necesPresidente. pqnsiderando este Projoct;;.,, ab- sada no antigo Governo. Parece-me que sensolutamente, não é necessario, porque uma do Isto assim. a Lei é conveniente, porque
Nação, que abre os seus portos aos estran- ainda que os estrangeiros leiam o Codigo
geiros, e decididamente .promette continuar Constitucional (que é pequeno, e facil de
em prestar-lhes tudo que é do direito das ler) dirão que é para os Brazileiros, e não
gentes, quer que elles sejam tratados com para os estrangeiros. e que não querem dehospitalidade; e se esta comprehende os pois que se lhes diga — ponham-se na rua,
seus direitos naturaes. parece-me que é o seu testamento não vale, porque isto é só
quanto basta. Porém apezar disto, eu consi- para o cidadão, etc., etc.: •bom é que haja
dero o Projecto necessario, para declararmos Lei, para que mesmo possam adquirir bens
que gozaram de todos os seus direitos (pes- de 'raiz, E' verdade que isto já estava consoaes. A acquisiçã.o é um direito propria--- cedido aqui no tempo do antigo Governo; já
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. o Sr. ·D. João VI Unha promettldo atê ses· que se publique em essas tres linguaa (como
marias aos estrangeiros. Eu sei que todas as quer o seu nobre autor) para mais depressa.
Nações têm sido nisto multo zelosas: lembra· ae vulgalfisar.
me de uma. pasagem a respeito da Georgia,
Julga.ndOiie d-iscutida est;a ·mate·
que querendo-se remediar o Conde de ... deu·
ria,
o 1Sr. Presidente pôz a votos, e
lhe umas terras; e como elle era cidadão
toi
approvada,
para passar A 2• dis·
Americano, deu-se-lhe este fôro: 1portanto a
cus são.
Lei deve pass111r, Os Americanos não fizeram
Entrou a 2• parte da Ordem do
Lei deolaratoria sobre isso: mandaram uma
Dia,
que era a Lei determinando a
carta a Fra.nklln; elle dizia que todos os dias
fôrma
de se passarem certidões, etll
se via importunado com estrangeiros, que
todas as Estações .publicas.
queriam informações, para se passarem á
Leu-se o artigo 1o:
America; assentou-se então em fazer um
aviso geral, que era o inverso do que nós
"Artigo 1. De todos os actos praticados
queremos, que bom seria que . viessem artis·
tas; que homens sábios excusavam de pas· pelos Tribunaes, ou quaesquer empregados
sar-se, e que os vadios de nenhum modo se publicos civis, militares, e ec~lesiasticos, em
queriam. Na Amerlca quando se via qualquer razão de officio, dar-se-hão ás partes a cer·
homem não lhe perguntavam - quem era?- tidão, que pedirem.
perguntava-se o que quer? - Apezar disto
Pedio a palavra, e disse
multa gente foi para os Estados Unidos, e
a sua grande povoação, ainda que multo deo sn. MABQUEZ DE SA..""To AlUBo: - Sr.
pende do seu bom Governo, todavia semopre Presidente. Eu vejo neste artigo (leu). Os
lucrou muito com a emigração européa. !Nós chefes militares dão informação da condu·
precisamos dessa gente, e talvez que os nos· cta dos seus subalternos se admittirmos
sos vindouros não se acostumem aos traba· este artigo parece-me que então . ficam· os
lhos dos escravos; é mister que· venham ho· chefes privadas de dizerem 0 que entendem
mens que desafiem ao trabalho dos· terrenos de acda um -individuo, porque, se elie fizer
aos que nós temos. Assim como antl.gamente uma cousa, que se não possa 1p:rovar legal·
poucas pessoas haviam que trabalhassem em mente uma falta de serviço, uma conducta
officlos mecanlcos, e logo que viram homens menos regular, etc., qual é 0 chefe de um
brancos trabaLhando nelles, . principiaram corpo que se e}.-porá a dizer isto, sendo obritambem a trabal-har, assim tambem aconte· gado · a provar quando pecam uma certidão
cerá com os lav-radores, e deste modo reme· • ao Governo? o que se segue daqui é· que o
dela-se bem a tempo a falta dos esetavos, e bem geral ha de soffrer, e eu creio que 0
evita-se o- mal, que nos vinha de os termos bem geral prefere ao bem particular.
Eu entendo que. este a-rtigo 1o só p6de
admlttldo, em falta de homens livres, cujo
trabalho multo mais ~~:vulta.
passar com alguma modificação, que se diga
o sa. VxscoNDE DE ALCANTAnA: - -Sr. - seJ_n prejulzo dos outros, ou cousa que Btl
Presidente. Esta Lei ê tio necessaria, que assemelhe.
jUl&o que deve tomar o 3" lugar do Codlgo
o SB. VERGUEmo: - Sr. Presidente. ·Este
Cl~ll. Elia não ê (quanto a mim) mala do artigo 1° talvez precise de alguma declara·
Que uma excepcAo dos direitos. firmados pela ção, -porque podem haver casos, por exemplo
ConstltulOio do Imperlo, que declarou os di· em um processo, em que se precise segredo;
reltoa do CldadAo Brazllelro, e que silo os portanto, nil.o serli. bem que se dê uma cer·
Que devêm gol!al' os estrangeiros entre nós. tldã.o; e assim como ha isto -na Administra·
Jll' IJJ&rA Q.ue esses estrangeiros fiquem saben· ção da Justiça, haverá em outras . reparti·
do essa dêtermlnaoAo dada na. Constltulçllo, ções; portanto deve-se declarar: - quando
e Q.ue l!llêB vêm & ter lgua.es poderes, na con- pela Lei nAo estiver determinado que esteja
formldade desta. Lei. Acho que ê multo. utll, em Begredo - se ella nAo exige, então ê
e atê ft@~elaal'la, e D'lulto bem lembrado ê muito justo quê se pa.ssem eertidOes. Tam·
0
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l.u O artigo lu, salvas as emeudus.
bem no mesmo tempo que me parece neces- 1
Passou.
saria esta restricção, queria que se fizesse /
2. 0 A 1• tpa:rte da emenda. Passou.
uma ampliação; logo que a Lei faculte paca·
3, 0 A 2• tparte da emenda. Não
sarem-se essas certidões, •parece que basta a
passou.
parte requerer ao depositado do registo,
onde exista o documento, para não haver a
Segui o-se o artigo 2u:
dependencia de requerer ao Juizo que é uma
mera formalidade. Log~ que a certidão se
'' Al'tigo 2. o As informações dos ditos
passar para que esta clausula? Serve só para Tribuuaes, e empregados, a ~espeito de pesdcmora1· a parte.
soas, nunca serão dadas conforme a consciencia das informações, mas fundàdas, ou em
Mandou â Mesa a seguinte
documentos, que as provem, ou em justificação do allegado, ;feita perante as autorida·
EMENDA
des (quando a não sejam as mesmas infor"Artigo 1.0 Accrescente-se - não estando macões), as quaes inquiriram testemunhas a
esses actos no segredo pela Lei, os deposi· porta;s abertas, e citados os informados para
tarios dos registos, ou documentos poderão verem jurar, querendo.
passar as certidões, independentemente de
O .sn. BoRGEs: - Sr. Presidente. A disautorlsação eStpecial.
Vergueiro."
posição deste artigo, é para regular, nestas
os Tdbunaes e autoridades civis,
certidões,
Foi apoiada.
e ecclesiasticas; ella tpoderia passar, posto
O :Sn. C.\r.XEJRO DE CA11lPos: - Sr. .Presi· que com alguma difficuldade; -mas quanto
dente. tEu sustento a emenda proposta. Já aos militares esta disposição daTia cabo da
o no·bre Senador mostrou que podem haver disciplina, e d'() Exercito. ·A classe miUtar
(asos que dependem de segredo: ha mate· não se põde facultar o mesmo que se faculta
1·ias de Justiça, por exemplo, em que o ás {)Utras classes, porque quando o soldado
Juiz mande o escrivão passar uma ordem abraça essa vida, vota-se á ordem, e á pri·
e:n segredo, e este não a põde publicar: em- vação de muitos commodos, e sujeita-se em
:im ha outros muitos casos, ·Em outras re· tudo ao que manda o :regulamento: o bem
artições acontece o .mesmo, 'POC exemplo na da sociedade exige que esta classe seja assim
.los Estrangeiros, em que é preciso· segredo regulada, e como é preciso preferir o bem
om certos pontos; e se um quizer uma cer- da sociedade ao bem dos individuos, que a
.!dão, parece-me que se deve negar, mesmo compõem, por isso não deve passar o artigo.
1as Ca.maras, onde as discussões são publi· • Não sei tpara que vem aqui isto, e seja tparl\
,a,s, põde haver uma sessão secreta, pois ! que fôr, os casos mais attendiveis que podem
ue atê isso é mandado pelo Regimento, e haver são a conducta e presUmo dos milita·
-e qualquer pedir uma certidão do que se res, e o conhecimento disto depende do
assou, ha de se dar? Não. As Nações mais 1 chefe; não é cousa que se sujeite a uma airancas admittem segredos em certos casos: legação, ou debate periodico, como outro
s Estados Unidos tambem têm as suas seB· qualquer caso: isto vê-se expressamente no
5es secretas; e onde ha administração, se· outro · a.rtfgo, quando se trata das procurall'ramente deve ha\·er segredo. Quanto á 2• ções. Os militares têm defeitos, que não têm
arte da emenda, não aJpprovo.
os outros homens: por exemplo, a fraqueza
E' preciso ir ao Juiz para ma.ndar pas· no militar é defeito, e nos outros homens não
:.r a certidão, porque o chefe da repartl~áo é, como se põde provar isto, que nos outros
~m mais conhecimento da 'Lei: portanto isso homens não é defeito, e é no militar?. Tem
1o se põde (\dmittlr.
defeitos de sua conducta, que vão afflulr no
seu caracter mUltar, o que em outro homem
Havendo-se por discutida a IrJate· se disfarça, no militar não: como ~ •posai·
ria o Sr. Presidente a pôt: a votação vel que nas informações se diga isto? Todo
pela maneira seguinte:
o homem tem de si a melhor opinião possl·
/1
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Yel: o ·mllitar mais fraco tem sempre multa
O Sn. VIsco:-~u1~ m~ C,\Ynú- Sr. Presl·
Óplnlão, e uma vez que o chefe lhe dissesse: . dente. Não vejo razão •para se a·lterar a Le·
.
I
.
6 fraco, dizia elle, venha a prova do a:rtlgo 1 glslaçao, e pratica estabelecida acerca de
2°, que diz: - prove com testemunhas. certidões de actos secretos: ha muitos in·
Já disse que esta classe é tal que o bem da / convenientes em se derogarem as Leis de !>
~ação exige que ella se vote âs privações. ; de Dezembro de 1649 (Co!. Ord. Liv. Tit. 58)
se vote á mesma morte, a bem da sociedade: j' e de 18 de Agosto de liSO, que providen·
logo é preciso uma .legislação muito parti· ciaram sobre as informações extra-judiciaes
cular, toda differente das outras classes, e / ordenadas pe1os Tribunaes, que devem ser
só no seu Codigo é que se lhe p6de moderar . remettidas pelo informante em caria lfemais algum:t cousa; .por isso digo que a ! chada ao Tribunal, donde emanou a ordem,
parte do artigo a ·respeito do militar não tem e pdnci·palmente quando se trata de materin
lugar: assim eu farei uma emenda, e mesmo d~ graça, em que ha concurso de requeren·
sobre as outras classes ha de haver algumas tes. Isso ainda mais deve proceder eni in·
difficuldades. Eu já te~ia ,fallado nisso; mas formações ordenadas pelo Governo. Muitas
como passou, vá. Quanto ao que diz respeito vezes cs pretendentes são de merito des·
ás certidões do LiYro-:\iestre, nunca ellas se 1 i::;-ual, e alguns podem nn verdade, no juizo
negaram. e só sim se recusa passar daquillo 1 do informante, merecer preferencia, •pela su·
em que deve haver o necessario segredo, e I perioridade de sua nw:-a.l, ou por outras drcomo no artigo segundo se prescreve, a re-/ cumstancias veridicas, e ponderosas, bem que
gro. geral· de se passarem, voto contra elle, não se possam, ou não convenha. mostrar
e quero que se supprima, até mesmo porque por summario de testemunhas. ou por donas outras classes haverão inconvenientes, cumentos.
que podemos evitar .pela sup·pressã('.
,
Deixar o informante de expôr ao Go1 verno essas particularidades, de que tem coEl[EXDA
i nhecimento, seria faltar a seu dever, não inj formando a verdade com a liberdade que
"Ao artigq. 2.• Sup•primido. - .Tos(J Jgna- convém, segundo a expressão da citada lei.

I

I
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cio Bo1'gcs."
Foi apoiada.

Julgando-se discutido o artigo foi
posto á votação, e ficou su•pprimido
conforme a emenda do Sr. Borges.
Entrou em discussão o artigo 3•:

O Sn. CONDE DE LAGF.s:- Sr. P1·esidente.
Sãó muito ·bem ponderados os Inconvenientes que se apresenta:ram. e só me limitarei a
"Artigo 3.• Quando as propostas militadizer o modo pratico do processo, quando : rcs forem feitas com preterições, serão acomeste se faz, manda-se a parte responder, ·por- • panhadas. ou das sentenças dos Conselhos de
n.ue aliás é dar entrada a uma chicana, que : Guerra, que as tenham julgado contra os
póde ter mãos resultados. E se fôr preciso u~ i preteridos, ou dos .actccs dos exames, que
conhecimento de qualquer officlal de comp~· i deram preferencia aos propostos, nos casos
nhla, quaes serão as testemunhas, que con- j em que a Lei as determina."
tra el1e deponham? Serão os seu.s mesmos I
6 SR. BoRGES: - As razões, que me abri. soldados. aquelles que talvez commandem j garam a pedir a sup'pressão do artigo 2•, sã()
ainda algum dia? Não, de certo; a verdade i a~ mesmas que me obrigaram a pedir a do
não descobrirá. nunca. Este artigo não serve ! a.rtf.go 3•: além disto elle é pouco minucioso;
ma.ls do que paTa fazer que um chefe não o militar. que tem passado .pelo Conselho de
Informe com aquelle vigor, que multo con· Guerra, ou está sof.frendo a pena, ou já tem
vém ao serviço militar: a disciplina exige acabado, e está llVI:-e. A parte desse exame
esse segredo, que agora se quer tirar, e se não tem lugar: (Não se colheu o final do
elle é necessarlo, como se tem mostrado, se· discurso.)
O rSR. Co:NDE DE LAGES: - Sr. Presidente.
gue-se que se lhe dâ um golpe mortal, fn·
Este. artigo está no mesmo caso do outro;
zendo apparecer multas chlcanas.
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primeiramente fato está. em observancta por ~ dove !azer a proposta, e ta.mbem nella vem
Lei; !porque não hn. •proposta. alguma, em o mais essencial, que ê as propostas da ar·
que niio se examine bem a conducta do pro- tllharla, que são feitas ·por opposiollo, Isto é,
pc,sto: portanto, por este lado vejo o o.rtlgo com informações de che!es, e os actos do
excusado. Quanto á. outra parte, vai dar a exame, attestadoa pelos lentes, que e:xami·
razão quando se trata de passrur aa certidões, nam: e se já. temos esta Le&islacã.o, excuu·
e vem aqui um mo·do de fazer a proposta, do 6 gastarmos o tempo com outra. Voto
lato é muito desligado do objecto: assim paln. suppressão do artigo.
O Sa. BoRGES: - Sr. ·~residente. O no·
voto pela suppressão.
o Sn. MARQ~ PE CAnAVJ:LUii: - Sr. bre ·Senador que sustentou o artigo quer que
Presidente. E' verda.de que este artigo é im· se emende a fórma com que se !az a proproprio desta Lei; porque, o que se trata posta: digo então que isso é estranho desta
aqui é objecto de se poder ·daT, ou de dever Lei, porque não ha. de ser com as providen·
:lar-se certidão de todos os actos pratlca·dos elas que ella incu1ca, que se ha de dar essa
.;elos emprega-dos publicoa: portanto, não se reforma; acho que é pouco ju'dicioao o fa·
·.rata. aqui de !Propostas. Se dissesse que se zer-se agora isto. Na artUhaTia toda a Le•odia. dar certidão de .proposta, sim; mas glslMão considera a perdcla Academica; mas
· qui trata-se da maneira de fazer a proposta tem· a experiencla mostrado que ella basta,
; não diz . que se dê certidão deUa.
nas outras armas não ê Tlgorosamente pre- .
Entretanto não acho que o artigo em si cisa esta pericia Academica, requer-se anti·
enha inconveniente, ·porque quer acautelar a gufdade; · isto ê con.fuso, e carece de alguma
·egurança do individuo, quer que seja ·_.acom· comblnaéão, ·'Porque não ha. uma Lei que de·
anhada das sentenças uo Conselho de Guer· cldil!amente diga. que sempre a perlcla prea; (leu o artigo), isto é mui-to conveniente ferirá; corpos ha que ·não têm estes estu·
ois ainda que não seja proprio desta Lei, dos, e excusam a pericla Academica, .por isso
'Omtudo nem por uma analogia vem a ma· eu julgo que isto é objecto de outra Legis·
1eira. de nlguma Lei, que hontem aqui 'Pas~ lação.
··· ···:.~':::>!71
ou sobre a nomeação do Conselho dos GoO SR. VIscoNDE. D& CAn'O: - Sr. Presi·
'ernos das Provincias, ella tinha. por obje- dente. Voto pela requerida suppressão deste
.to .prlnclpa1, o Vlce-Presidimte, mas como. artigo, por ser heterogeneo e excentrlco ~o
tão havia uma Lei expressa do modo por objecto desta Lei: Não devia eu fallar neste
•Ue se devia fazer. a eleição do Consel·ho ass11mpto depois das -razões ponderadas por
iO -Governo da ~rovincla depois da Constl· tão dlstlnctos Senadores, de_ proflsslo mllf· ·
ulção, tratou-se tambem deste nssumpto, por taT: sómente citarei a Constlt~lção no capl·
•arecer connexo, visto ser o Vlce·Presidente tulo VIII, da Força Ml.lltar, artigo 150. nembro desse Conselho; ora. determlnan· Uma ·Ordenança especial regula.r4 a organl·
io-sc que se dê certidão da proposta, acho sação do . Exercito do BrazU, suas promoue nilo ê tão f6ra de lugar o tra.tar~e tam- GÕes, P.tc.
•em da. maneira de se fnzer a proposta, e
E', pois, Intempestivo tratar aqui de aa·
uanto ao artigo 2e era necessa.rlo que n6:1 sumpto tão melindroso e d~llcado, como ê o
odos fossemos catões. (Não se colheram .al· de preterições cm promoções, que envOlve
umas .palavras do seu discurso) ... Mas aqul Indisciplina· e honra mllltar. A Conatltulçlo
lo se procura senão dar segurança ao lndl· estabeleceu como regra· 'Pilinclpal par& a acl~
lduo, que ê preterido, Isto ê para mostrar mlssn.o e escolha dos cldadi\os para. empregos
ue com todo o direito !foi excluldo de uma publlcoR, os talentos e vlr.tudes: na carreira
arrelra, em que estilo marcados os degrâ{)s; das armil.s, talvez ainda mais que na dás let·
u não digo que a mataria seja · proprla de ·tra.s, n. antiguidade, por si sO, nlo ê o crlte.el, e sim que tem sua analÔgla.
rlo do merlto: ahl multo 'se requer o· valor,
O 1SR. CoNDE DE LAoF.:s:- Sr. Presidente. que procede do rlgo.r do corpo, que os ann01
á. disse que era ocioso o artigo: porque na enfraquecem; as queixas de lnJustfcas por
·eglslaci!.o a esse respeito a Lei de 4 de De· preterlcfles dos militares, em gra.nde parta
~ mbro de 1822 diz a maneira 'POr que se dahl se orlg.lna.m. Occorre-me o que em thea·
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aupJlrlmir~<se o M"tlgo, como IJ'.eque·
tro se tem representado na eomedla de "Pe·reu o S1r. Borges.
dl'O Grande, <la Russia ", em que um dos seus
Entrou em dlscussn.o o artigo 4•:
vel·hos Generaes, cahlndo aos pés do Imrpe·
rador, exclamou: OrJow, reformado, quando
eaperava. promooão!
"Artigo 4.• Ficam sem vigor todat as
0 .Sn. M.\BQUEZ DE C.Ul.\VEU..\8: - (Pelo disposi~:ões em contrario."
que escreveu o tachygrapho apenas se co·
Não havendo quem !aliasse, vonhece que se roborou com argumentos a sua
tou-se..
e foi approva.do; e a.sslm se
opinião de não ser absolutamente excentrico
a 2• discussão deste Proje·
conclulo
o artigo, mostrou que nii.o tinha torça a alie·
cto, approvando-se para passar â
ga.ção de haver já. Lei que regula as 'Proposdiscussão.
tas, e que devendo ser estas fundadas ou em
Passou-se á 4• parte da Ordem do
exames, ou em factos authenticados pelo Li·
Dia,
abrindo-se a 1• e 2• discussão
vro-Mestre, as ce~tidões não -tinham o perigo
do Projecto de Lei sobre a cieacão
notado na publicidade das informações sobre
de
villas cm diversas Pl:ovinclas do
o conceito opartfcular, que formam os che·
Im:perio.
fes.)
Leu-se o artigo 1•:
O Sn. BonoEs: - O artigo não tem aDP
logia alguma com os outros: trata de uma
"Artigo 1. 0 Os Conselhos· Geraes das Pro. el!lpecie separada. No .1• artigo faculta-se o
passarem-se certidões: no 2• acho ·dffficulda· vinclas, ou os Presidenciaes, emquanto aquel·
des nas regras: -e o 38 legisla sobre o modo Ies não se inst1a1La.rem, pod~.rão crear · nas
de fazer a proposta. Ora toda n proposta se r_espectivas Provincias . as villas que conviefaz rom preterições, porque sft.o mais as ca- rem: a mesma attribuição exer~rá na Prorapueas do que as cabeea.s : se o autor deste vlncia, onde estiver a Cô~:te, o .Ministro e
Projecto entendeu que nft.o havia Lei para Secretario de Estado dos Negocfos do Impe·
estas rpropostas, digo-lhe que ha. Se . elle sup- ·rio, precedendo requerimento dos pavos, e
pôz que Isto se p6de remediar, digo que não,· informação das respectivas Cn.maras."
O SR. MARQu"Ez DE I::mAliBUPE: - sr.
e é preciso, ,que hwja então uma Legislação
Presidente.
Este Projecto dá uma grande
mais completa, não p6de bastar ·este modo
autoridade
e
jurisdiccão aos Conselhos. de
de fazer propostas: talvez que na a• eu requeira que se I!!Upprfma este 1• rurUgo, que Provincia, para que, por si mesmas, possam
já passou, porque só no Codigo Mflitar ~ que fazer a creação de villas; isto me parece bem
se 'POdem comp.rehender tantas providencias pouco acertado; ainda não está. feita a or·
ganisação geral do Imperio, que a Constique são precisas.
tuição
ordena fazer; por isso deve conser~
O ~sn. CoNDE DE LAGEB: -Sr. Presidente.
var-se
a
este respeito o estado, em que se
Não sei · como Be tem Insistido neste artigo,
tendo-se já tmpprlmido o 28 • Sr; Presidente. acha, para que depois com melhor conheci·
Lembremo-nos q'ue na Bahia um Governador mento, se possam dividir as .Provhicias em
das Armas jd. toi victlma, por ter dado uma Camaras, etc.: não approvo que sem estar
eertldió, e . que este caso p&s em ll'lsco a disposta esta materia, se conceda desde Jl
tan1ta amplitude aos Conselhos Geraes, por·
tranqulUidade da Provlncla.
que
assim ficará a creação das. vUlas depen·
O BR. BoRozs: - Accresce que no ardentes
da vontade dos Conselheiros, e não
tigo 8• nlo Be diz que se dê certldAo da proposto., diz-se que venha acompanhada dos ao- das ctrcumstancias necessarias; mas que'J)rl·
eumentO!I, mas no · 2• artigo nlo Be permlt· mciramente se devem marcar em Lei geral:
tem estas eertldlie!l: porque vem Isto nqut? essa crea.ção envolve a de muitos offlcios ln·
Cada ve1 se patenteia ma.ls a nflcessldade da dfspensaveis, e -de despezas que se hão de
fazer, o que não é pequena lmportancla no
suppressão.
nosso estado actual: e serâ isso dado aoB
.Tulp.ndoose discutida est111 mate- Conselhos? Não, porque elles são corpos que
ria, ·fel posta a votos, e ... resultou • só têm o direito de petlçAo,. nem n6a lhe po-
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demos dar outro, além daquelle que j4 tem 1 questão a tal respeito, e como na COrte nllo
pela Constf.tulgão; elles s6 devem represen· ho. Conselho Provincial, parece que deve por
tar, e requerer: se as suas proposições to· esta ta·lta fazer o Governo: tem elle esta
rem admlsslveis, o Governo poder4 ·admlt· Iniciativa, com a differença que a proposta
tU-as, não estando reunida a Assembléa, atê feita pelo Governo segue um processo diffe·
1ue venha ao Poder Legislativo para appro- rente. Assim, proponho a seguinte
1ar aquella medida: e como se quer -agora
EMESPA
dar esse direito de lngerlor-se no Poder Ad·
ministratlvo, quando lhe é negado? Os Con·
"Artigo 1.o Supprimam-se as palavras
selhos silo ·mais do que as Camaras Munici· ou 88 Provlnclaes, emquan.to aquelles não se
paes, sõ em ter maior consideração, e au·· ·installarem. _ Vergueiro."
gmen tar-se-lhe esta, a dlfferenca . de que as
Foi apoiada.
suas deliberações sendo propostas ao Go·
verno podem ter logo andamento; se torem
O tSr. Marquez de Inhambupe, deconvenientes. Ora é necessario saber que an·
pois de varias ponderações, votou
tlgamente os Governadores, e Caplties.Gene·
c,ntr11. a emenda.
raes, tinham, alguns delles por carta régia,
a ·permissão de crear vlllas, multo principal·
mente nos lugares de Indlos, para domestl·
O c;;n, EvANGEUSTA: - Sr. ,Presidente.
car. e davam depois parte para serem appro· Já. o nobre Senador que acabou de tallar
vadas; mas Isto desappareceu pela nova or· ~nnderou que o artigo não devia passar: mas
dem de cousas. Uma vUla é uma creaclo que ainda não disse tudo. A creação de uma
6:-nz a creação de outras multas cousas; é vllla envolve em sl outras creacões, c<:mo
necessarlo que haja Juiz, ~scrlvilo, emprega· t»or exemplo a creacão das Justiças, que são
dos, etc. Dizer que se faça, e. que depois se necessarlas; ora, como o Conselho de Prodê 'Parte ao Corpo Legislativo, não me pa- vincla ha de fazer um acto supremo, negorece bem; antes me parece que devem prl· cio que só pertence ã Soberania? Não póde
melramente propOr. Venham, pois, as notl- ser. Isto ê só concedido ao Corpo LeglslaC!ias estatisticas com as suas propostas, para tlvo, que exercita uma parte da Soberania.
11e conhecer bem a necessidade da creação Que os Conselhos Provlnclaes Informem que
clessas vfllas; isto arrasta g.randes despezas. está nas circu.mstanclas para o Governo Le·
e pelo modo com que se concede . por este glsla.tivo estabelecer as medidas, bem; mas
Projecto vamos de encontro 4 Constituição. crear. fazer um acto legislativo, de maneira
O .SR. VERGUEIRO: - -Sr. Presidente. Este nenhuma, Portanto a Lei <leve Ir abaixo, e
rojecto diz que os Conselhos (·leu): ·Pare- • com todos os seus artigos.
ee~me que tirando-se esta palavra "Preslden·
O SR. VERGUEmo: -Sr. Presidente. Eu
c:laes" o Projecto deve passar: Isto nlo ê não disse ainda que os Conselhos Geraes de
:- ais do que repetir o que esta. dito na Con- 1 Provincia. podem fazer a creação de uma
·tltuiçAo. Ora a creação de viUas é negocio i vHta sem dependencfa da a.pp.rovaçAo do
.a'!tlcular da Provinda? Creio que sim; Corpo Legislativo; mas sim que podem to·
ogo, o que deve fazer o Conselho da Provfn- mar uma Resolução sobre este objecto. Tam·
:la. ê exercer a lnicla.tlva da creação da bem a Constituição resolveu que os Conse·
·illa, e remetter ao Governo: Isto esta. na lhos Geraes de Provlncfa podem tomar ·Re·
~nstltulção, nlo se precisa de Projecto, eu sclu~lo sobre objectos. que slo de Interesse
reio que os Conselhos todos devem dellbe- da Comarca: ora, se podem tomar Resolu·
ar sobre a creaclo de vlllas, e -remetter ao cões sobre negocfos de Interesse da ProYID·
~erno pa.ra elle tomar em conslderaclo: ela, sendo a creação de uma vflla. objecto
"cesso seria conceder isso aos Conselhos da pa.!'tlcular dessa· Provlncfa, p6de-o faier; seja
rovlncla; e\1 : quero que seja aos Provfn· embora a creacAo de uma vllla uma attrfbul·
laes, mas creio que se torna lnutll esta clau-, ção do Poder Legfsla.tlvo, a Constltulcllo
1la. porque estA. claro que per.tence aos tambem deu parte deste Poder B.OB Conse·
ouelhos das Provlncfatt: · nAo p6de haver • lhos, neste sentido, que elles nAo podem fa·
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ou reprove,· e não estando reunida, que o
ze!-a e!fectiva sem app.rovnção do Poder ,LePoder Executivo, vendo que a cousa exige
gislativo: logo este Projecto está coherents
prompta p: ovidencla, mande logo executar,
com a Constituição. Se o Conselho de Pro·
Isto está nas mesmas attrlbulções, que dlz a.
vincia tomar esta Res~lução, e executaT an·
Constituição; portanto o Projecto, neste a.r·
tes de ser tomada no Corpo Legislativo, en·
tigo especialmente, deve passar; que está
tão direi que elle exorbi·tou:' mas tomar
uma Resolução sobre uma villa, remetter ao muito conforme com a Constituição, e se
querem que se tirem todos os escrupulos, dl·
Governo para seguir o processo da Constiga.-se - poderão resolver sobre as suas res·
tuição, ê a•ttrlbuição dos Conselhos. Portanto
pectivas Provlnclas sobre a creaçã.o de vil·
quando eu defendo este Projecto, como muito
Ias - mas aqui se vê que essa crea.ção, que
conforme com a Constituição, ê neste sendá, não é no sentido legal, mas na con·
se
tido: póde o Conselho resolver a creação;:
formidade do artigo 3"; portanto, póde pas·
ma.s esta Resolução fica dependente de apsar o artf.go. Faço esta
prova~ão, como diz a Constituição.
O Sn. MAnQuEz DE CAK.U'ELLAs: - Sr.
EMENDA
Presidente. Eu tambem voto. por este Projecto em conformidade do que acabou de di·
,. Ao artigo l.o Substitua-se a palavra zer o Sr. Verguelro; e para .resolvermos isto
basta vermos, se a creação de uma vllla ê crear, resolver. - Marquez d~ Caravellas."
objecto peculiar de interesse de uma ProvinFoi apoiada.
ela, ou não. Creio que ninguem negará.. Ora,
O Sa. E\"ANGEr.ISTA: - Sr. Presidente.
quem mel.hor póde conhecer se aquelle lu· Se na Constituição está. dada a a·ttribuiçãp,
gar exige ser elevado a villa, ou cidade, do não é necessario accrescentar mais palavras;
que o Conselho da Provincia? Parece que mas pa.rece-me que, quando a Constituição
ninguem duvida. O mais é querermos estar dá, é sobre aquelles negocies, cuja execução
com interpretações d e Constituição, porque pede uma ~rompta providencia, e quando o
está claro que a Constf.tulção deu este poder negocio de sua natureza é de informação, a
na generalidade, com que é confirmado palavra - resolve - suppõe uma autoridade
todo o cidad·ão tem direito de exprimir seu que decide uma. duvida, que faz já. uma viUa.,
voto nos casos que são de interesse parti· e isto é confundir o direito magestatico com
cular da sua Provincia, e esses exprimem-se negocios de interesse particular de uma
pelo Conselho Geral. O.ra, para se crear uma Provlncia. Portanto, estou que a Lei não
v~lla, ê necessarfo saber, primeiramente, se deve passar assim, deve-se tirar todo o equi·
tem povoação sufficiente,l e quem melhor voco em que p6de Induzir a palavra - re
•
saberá de que o Conselho, se a localidade solve.
.
o .sn. lfARQUEZ DE CARAVELLA.s: - Sr.
exige que seja elevada á villa, porque tem
povoação muito grande? Sim, p6de estar Presidente. O fllustre Senador não quer que
proximo esse lugar de outra vf.Ha, e póde t~emos da pa-lavra - resolve - por canseestar remoto, ninguem conhecerá melhor se quencla será necessario escolher outra na
é conveniente a creação de vllla do que os Constituição; mas a Con.stltuição diz que
Conselhos. Com Isto não se quer dizer que po~_erão ~propôr, c resolver, e quando não
tomada por elles a Resolução, fica logo crea- quer que hBiJa Resoluções, ê sobre Leis exls·
da n villa.
tentes, porque então s6 ha representação:
Pondere-se o artigo 3", da mesm·a Lei. ora, dizendo-se que os Conselhos podem re·
que diz: (leu). Aqui é verdadeiramente que solver sobre a creação de uma vllla ou cl·
ella fica creada. Emquanto não vier á As· dnde, está na f6rma da Constituição, · mas
sembUla, emquanto esta não decretar, ainda por Isso não se segue que exerça. esse ponão hn vllla. Esta Lei está. em conformidade 'der do Soberano, porque elle s6 se dá á As·
com a Constituição, que manda que todas as sembléa Geral, com a Sancção Imperial. Nos
Resoluções venham á Assembléa. Gera·], e que Estados. Unidos as decisões dos congressos
a Assembl-éa nen·huma só discussão approve, particulares têm força de Lei, não vêm ao
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oonsrcsso se·ral: aqui que de neceaaidide hão tu icio. Tanto mala que este n01oclo ê digno
de ;receber o cunho do Soberano, hio de vir de muita clrcumapecoio; pois que os povoa
aqui poa·que 116 o Poder Leaialatlvo 6 que têm infatuagões daa suas localidades, e cada
Jóde crear villu; mas foi necuaario decla- aldeia aapi·ra prematuramente a ser vllla. Pe·
rar que alli •.Principiam, viato que eatava na loa inform~ daa Commissõea de Ettatistica
tONDa da ConaUtutgão, que .01 . ne1oolos pe- de ambas as Camaraa, ê que p.rudenclalmente
ouliares daa Provlncias aeJam trat&dos pel_o ae Jodem tuer ·taea cre~ões de attenden·
Conselho de Provincia, porque aio mail apt01 do-se ao estado d& povoação e riqueza do dll·
J)&ra conhecerem da neceaeidade e convenien· tricto. .
ela da creaoiio de uma :villa, · e aqui gastar.·
Sr. P1·esiden~e. O nobre l'alarquea de cale-hia immenao tempo com intormagõea ao- ravel'laa, ·recoahecendo a imp.r<Q>rieda@ do
bre se é, ou não o lu&ar capaz .de aer villa, termo crear v11laa como attribuição dos Con•
ou cidade; d8llola t'i que vem buacar o cunho selhos de Provincla, lubatltuio-lhes o termo
do Sobera.no. Mas diz o 1llu1tre Seaador qull de :resolver creagão dellas, pela razão de que
isto t'i só nos casos que exigem uma prom· a Constituição no artigo 81 autorlsa. aos
pta providenc-ia. Laia o artigo 68 da Con· mesmos Conselhos a fazer Beaoluoões que
stituicão, que diz: (leu). Logo su•p.põe casos devem remetter 4 Assembl~a Geral, ou ao
que possam Juliar ou resolvez: de materia~ Imperador; não estando ella reunida. Mas o
que não exi1em promptu provldenclu; por· que a. Constituição expressamente autorisa
tanto, não se p6de pô~ limitação aiguma a aos Conselhos Provinclaes ê, como ae lê uo
este ·respeito: as Umitações já · a Constitui· artigo, propOr, discutir, e deliberar sobre os
elo as pOz no artigo 83, que diZ: (leu). Deve mais importantes negocloa d~ iProvinciaa.
portanto passar o a:rtlgo, o qual está con· AB relações, de que falla o artiao 8,, são os
accôrdos do que elles propõem, e discutem, e
torme a constitulçlo.
O SR. VIScoND! Dt C.!YBú: - •Sr. P.resl· deliberam em ·seus congreasos, e que não dão
dente. Crear vUlas ê direito magestatlco, é exlstencia a couaa alguma, porque taes ac·
eonsequente:rnente, é p~lvativo do Poder .su- côrdos dependem da approvagão definitiva do
premo do Systema. Constitucional; o Sobe- Poder Legislativo, ou da approvaçio provisorano erear4 as villas por um alvará. por elle ria do Imperador.
a.sstgnado, ê nellé logo se crearão tambem
Ainda. que me pare~ desnecessario o
'I'4belllles e mais offlcia.es publicas do es· artigo em discussão, visto que a Constitui·
tylo das mata "Vlllaa do llJstado. Depois da câo autorlsou os Conaelhoa Pxovlncla~ . a
lnatallacão deStê senado, JA nelle passou a propOr, deliberar, e dlacutlr aobre todoa oa
Lei da. Ct'eaçA.o da vllla de Baependy. Não negocios mais lmporiantll de aua. ~ovln·
se .p6de à.tt.rlbulr ta.l dlrelto aóíi Conselhos • ela, e a creacão de vlllu pertence a. eata
P.rovinclaes, sem infringir a Constituição, que classe, comtudo nlo duvido votar pela emen•
no titulo 4°, do Poder Legislativo, artigo 15 da de ruolver, 011 tomar Reaolugõet ~cerca.
paragrapho XV, concedeu unicamente A Âl· da necessidade de creagi.o de vlllu, para se
semblêa Geral o créãr ou supprtmlr empre~ ·obviar duvida, que so'bre esse obJecto se
gadoa pubucos, ê estabelécét'-lhes ordenadoS. possa excl·tar,
·
8d uma vez na. Constituição ee acha o tel'JJW
o Sa. ApucmA. a: ALouQUJ:Rqm:: - 8t•
._... crear - que 6 ~écllttlco, é significa dal' Presidente. Eata 6 a 1• e 2• dlscuesão, pol'
exl~tenela. .Sê,· t~ols, unlcãtnente a AssembMa consequencla p6de deixar de passar 4 a• dia•
tem· o dtrelto dê crear ou supprlmlr émpre- cussi.o. A parte easenclal desta Lei é este
goa publleos, tambem s6 e11A. p6de crear vil- artigo.
(leu); ela aqui o ÍOdo da 'Lei, aa
lu, que n!\o podem subsistir ilem Tabelliles outras slo artigos, que jA estão comprehen·
e outrOI offlclaes publlcos. Al~m disto esta dldas DO
e por Isso o 1" e 2• 'aão deaned'ea!)lo lttppaê accreschno de despezaa pu· cessarlos; portanto acho que o que deve en·
'blfcas ou por f»l'oVti.B lmt~ostás, ou por novos trar em d.iscusaão ê o 3•, com aua emenda.
deêembolso!l do T.heYouro: isso ê especial· Entrefla.ntp ~Jo que para nós dlscutl.'rmos
::mentê privatiVo cta Camara doa Deputados, este \ProJecto seria: nece11t11rlo q.ue tlvease·
Jl!la lnlelatlva QUe lhé dA a mesma Conatl· moa as Resoluc~es do Desembarco do Pa.Qo

a• ·
a•,

307

Sessão de 5 de Junho
e as propostas do Governo. E', pois, a minha /
opinião que este Projecto passe 4 u'ltima dis·
cussão, e que se peçam oa esclarecimentos
necessarlos para se poder deliberar.
O Sa. C.\RXEIKO DE C.ut:Pos: - Sr. Pre·
sldente. Eu sou de opinião que passe a Lei,
porque. é essencial; ora tambem estou que se
devem marcar aos Conselhos Geraes as suas
attrlbuições; por isso mesmo que este negoelo da creação de uma vllla, ou cidade não
entra na regra geral. A creação de uma vllla
é uma cousa que interessa a todo o Imperio, não interessa particularmente á. Provin·
ela, porque envolve a creação de novos im·
postos, e de outros offlcios novos, portanto
crea.r está. debaixo da excepção da Constitui·
ção. A questão essencial que aqui se trata é
se este negocio é o que está. na excepção, ou
se é de interesse geral do Imperlo, ou é s6
do interesse da Provinda. Eu sou de voto
que passe a Lei, mas é necessario determi·
nar as attribulções dos Conselhos Provin·
claes, porque do contrario podem exorbitar.
0 SB. VEBGUEIBO! -.Sr. Presidente. Poderia haver receio, se se dete~minasse que
elles resolvessem definitivamente; mas este
negocio ha de ser tratado nas duas Cama·
ras; portanto a Resolução do Conselho não
tem esse effeiJo s6 por ser do Conselho Ge-.
ral; está sujeita á. fiscalisação das· duas Ca·
maras: entretanto elles podem resolver sobre estes negocias, e depois seguir o pro·
cesso que a Constltuiçlo 'Prescreve.

!
I

Julgando-se discutida esta · mate·~
ria, foi posta t votaçl.o.
t.o O artigo to, salvas as emendas.
Passou.
2. 0 A emenda do Sr. Vergueiro.
Passou.
3,0 A emenda do Sr. Marquez de
Caravellas. Passou, salva a redacção.
O Sr. to s.ecretario pedi o a pala·
vra e sendo-lhe concedida, deu conta
de tres officios do Mlnlst·ro do Im·
perlo; to, participando ter expedido
as ordens necessarias para se obte·
rem dos Presidentes das Provincias
informações sobre os 4 artigos lndi·
cados pela Commissão de Estntistlca:
2°, •participando que se expedio á Re·
partição da •Fazenda a ordem .compe·.

tente para o pa-gamento das folhas
das despezas da Casa. do -Senado e
Secretaria; 3", pa:rticipando, em .res·
posta ao officio, em que se ~he re·
metteu a folha dos subsidias dos Srs.
Senadores, que expedia aviso á. Re·
partição da Fazenda, para se •pagar
aos que pertencem a esta Provinda,
e proceder-se a respeito de todas as
outras, na conformidade da Lei do
Orçamento.
Do 1o e 2° o!ficio ·ficou o Senado
inteirado, e a respeito do 3° deci·
dia-se que fosse .remettido rã Commis·
são de Fazenda.
Deu a hora, e o .Sr. Presidente
designou para Ordem do Dia:
1.0 Trabalhos das Commissões.
2.° Continuação do Projecto sobre
a creação de vHlas.
3.0 Resolução ml!-ndando lithogra·
phar e distribuir os mappas topogrruphicos, geographicos e hydrogra·
phicos do Imperio.
4.° Continuação .da 3• discussão da
Resolução franqueando de porte nos
Correios do Imperio a todas as folhas
periodicas e jornaes publicas nacionaes.
•Levantou-se a sessão depois das
duas horas da tarde.
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A's tO horas, achando-se reunidos
37 Srs. Senadores, declarou-se aberta
a sessão; e, Uda a Acta da antece·
dente, foi approvada.
O Sr. to Secretario deu conta de
um officio do Secretario da Camara.
dso Srs. ·Deputados, partlciopando a.
eleição da nova Mesa que tem de ser·
vir durante o presente mez de Ju·
nho.
Ficou o Senado inteirado.
O mesmo .Sr. 1° Secretario submet·
teu á approvação do Senado a reda·
cção do offido, que se deve dirigir
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ao 1\Unlatro do Irilperlo,. aobre a Re·
aolugão tomaaa, na. ae11ilão anterior,
relativa ao offlclal-malor, otticiaes de
"Artigo 2.• RedUn.·se na conformidade da
Se~retaria., e mais empre1ados deste
Sen"do; e atiJ.ULl foi approvada a re- emenda vencida. no 1Q artigo, e supprima-se
o que a reipeito ao Ministro do Imperio". dacção.
1Entrando-11e na .primeira parte da Vcrgueiro."
Ordem do Dia, trabalholl de Commls·
Foi apoiada.
· sões, o Sr. Presidente, convidou os
seus illustres membros !l)&ra entra!em
O Sr. Marquez de Santo Amaro
em exercicio, e retirando·se da sala
pronunciou um discurso que não foi
os ditos Senadores, auspendeu-se a
colhido.
sessão pelas 10 horas e meia da ma·
nhã.
Aos tres quartos para a uma da
tarde, comparecendo na sala os ditos
Senhores, progredia a sessão, e pas·
sando-se a. segun.da parte da Ordem
do Dia, que era. a continuação da
segunda discussão do p.rojecto de
Lei sobre a creacão de vHlas em diversas Provincias . do Imperio, teve
lugar o

· 0 Sn. MAHQU~Z DE C.ABAVIlLLAS:' - Sr.
Presidente. A razão, parque se conceder Isto
aos Conaelnoa Provinciaes, é por se attender
que ellea têm mfti& conhechuento das .cousaa
particulares da Provincia, essa mesma nzio
mUita para com o Ministro, na Provincia em
que re11_ide o Governo Central do lmtperlo,
onde não ha. cQmo nas demaia, um Conse·
lho encarregado de promover os interesaes
pecu·Uares da Provincia. A Resolur;ão, que vem
:;
de um Conselho P.rovincia.l, não p6de ser
.. Artigo 2. Tambem poderão o mesmo
copsiderada senão como uma proposta, nos
Ministro e os Conselhos supprimir algumas
mesmos termoa se acha a do Ministro do Im·
das villas existentes, ou subdividir os respeperio: uma e outra devem vir A Assembléa
ctivos terrenos, conforme o exigir a com.moLegislativ~t: ambas
aão propostas, com a
didade dos povos."
u11ica dlfferençn, que a dos Conselhos P.roO Sn. VEBGUEtBo:-Sr. Presidente. Agora vinciaes tem uma só discus11ão em cada Ca·
advirto que mi. discussão de hontem não se mara. ParecfND.e portanto que não ha duvida
attendeu á segunda parte do 1° artigo e veio nesta materia..
approvar-se todo, com manifesto absurdo;
O Sn. VERGUEmo: - Sr. Presidente. Pasporque na primeira paTte se diz: ~ue os. sou o artigo lP - tomar resolucões - e enConselhos Provinclaes podem tomar res.olu· tendeu-se por estas resolucões, aa de que
ções para a creação das vLllas; continuando falia o artigo constitucional, (leu). Entendo
para diante, diz.- a mesma attribuição terá. que p6de exercer a mesma attrlbuloiio· mas o
na Côrte um Ministro do Imperio.
Ministro não p6de exeor'Cer esta mes~a attrl·
VeJa que l~;~to é um absurdo, ~orque nós buição dos Conselhos da Provincla, porque o
na. tn parte niio fizemos mais que declarar Ministro não p6de tonll\1' resoluções: o mesmo
uma attribuiÇão, que têm os Conselhos Pro- Governo não p6de tomai-as. ]jj' certo que
vlnciaea sabre os ue~ocio11 PIIII'tlculares da as resoluções doa Conselhos alo tomadas no
Provinda: maa dl1er-se que o Ministro do Corpo Legialatlvo, como proposta de Lei: o
Imperio tenha a mesma attribuição, ê contra· Governo tft.mbem as p61le faser, mas são
dicto\'iO. Como na d:iscusslo ,nlni!~Jem tra· multo differentes. As resoluções do Conselho
tou da pr!meira pp.rte, ·creio que na votaçAo hão de ser tomadas como um. ProJecto de
ninguem . a ndvirtio. Eu proponha uma emen· Lei, e l})odem mesmo ter execução antes de
da, qu~ o artigo se enunc~e do mesmo modo virem ao Corpo Legillativo, como é expresso
que a primeira parte do .:primeiro, e que se na. Oonfltitulção; quando o Poder Executivo
&l1P'Prima a parte que respeita ao Ministro do entender que 6 util executar-se prom•ptamente
Imperio.
aquella proposta, dá-lhe a 1ua aancoio; o que
0
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nlto aeontece ás propostas do Governo, que
nlio têm execuçD.o sem virem ao ·Poder Le·
gtslatlvo. Ha outra dlfrerença: quando a outra rel!lolução vem ao Corpo Legislativo, estA.
marcado pela Constitulçll.o que será tomada
em uma sõ discussão, e as do Governo têm
outro procesl!lo: portanto, como é que se p6de
dizer que o Ministro exerce a mesma attribui·
cão? Não p6de ser, dar-se ao Ministro a mesma
attrlbulçAo que elle nl\o tem; é multo dtfferente
fazer uma prooposta de tomar uma resolução,
no sentido que n6s damos. Por isso· como ti·
vesse passado tal 1l.·bsurdo no 1o artigo, não
quizera que se repetisse neste. ·Embo:a fique
adiado para a 3• dlscussl!.o; mas nilo votemos
agora, com conhecimento de causa, em favor
de um absurdo; portanto, que ·fique adiado
nesta parte para a 3• discussão.
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o SR. c.,IINEIRO DE CAMPOS: - Sr. :Presl·
dente. Opponho-me a esta emenda, nl\o a acho
necesaarla, porque a materia deste artigo não
contêm abaurdo algum; pois quando se dizna corte - necessariamente ·ha de haver al·
guem que proponha esta ereaçAo, e a quem
compete fazer esta <!hamada proposição ~ ao
Governo; aqui não tem nada os Conselhos
Geraea: porque estes objectos são connexos
com aque1la Repartiçl!.o, e, portanto, o Mi·
nistro vai propOr como diz aqui. (Leu). Re·
solve, ou determina. que se deve crear essa
villa, vai propôr perante as Camaras, depois
resolve-se a afflrmativa, ou definitivamente.
Não vejo inconveniente algum; at~ a condi·
ção dos Ministros esta. em opeores circumstan·
elas de que as dos Conselhos Geraes; a proposta destes está em peores clrcumstanclas
do que a dos Conselhos Geraes; a proposta
O Sr. MaTquez de Inhambupe fez destes passa por uma. s6 dlacussão, e a proum breve discurso, o qual nA.o se posta do Ministro fica sujeita a regra geral.
colheu.
Qua:l ê o perigo que resulta de que o Mlnls·
tro tome esta determinação? :Ett nlo o vejo:
O Sn. MARQUEZ D~ CARAVELLAs: - Sr. portanto em lugar da emenda su~pressiva, dl·
Presidente. Não acho Inconveniente algum ga-se: - O Ministro provisoriamente, deter·
no adiamento, que pedlo o illustre Senador; minará a creação daquella villa, precedendo
elfe quer 1iesistir agora da emenda, mas não as informações competentes das partes.- Mas
desistia na 3• -dlscul!ls!o. Nesl!la podem-se .por isto não tem effeito senão depois de passar
al!l emendas qÚe cada um julgar necessa.rla!; por tres discussões, assim com as dos Con·
e como a que se offereceu vai tocar no 1° a:r- selhos depois de passar por uma. Portanto,
tlgo, e este já 'Passou, pede que seja adiada, Isto é redacção.
ou, o que vale o mesmo, desiste por ora, para
O ·SR. MABQUEZ DE ·SANTO Alluuo: -. Sr.
reproduzir depois; nisto ·nito vejo lneonve- Presidente. Leu o artigo; 'Precisa reforma; ~
nlente, e ê melhor assim do que renovar a muito c1111ro, aasim a precisa o ao, maa uma
dlscusi!ID.o de um artigo que jâ passou; se. vez que passou, s6 p6de ser emendado na a•
nrl.o tlvessemos o recurso da 3• dlscussllo, em diacul!lslio; ora não se quer dizer que ae adie
que podemos fallar t!obre a. materla já ven- o artigo, mas sfm a mo.terla; portanto estaeida, emendai-a e até reproval·a, talvez con· mos de accôrdo. Eu (lrelo que nlnguem ha·
viesse fazer uma lnnovaç!o no Regimento, verá que não vote por esta materla., ao mes·
renovando-se a dlseussão: mas havendo todo mo tempo que se deseja ver emendada a ma·
o remedlo na 3• discussão, que ha de passar nelra por que estã enunciada.. Nlo se p6de
o Projecto, convém esperar, e emendaremos emendar o primeiro artigo, que jft. !Passou,
para melhor, se ualm f&r juato.
•
tambem este nlio se p6de emenda:r, i)Orque
O Sr. Marquez de Santo Amaro tem dependencla do outro; guairdele'e poli
mandou A Mesa a seguinte
Isto J)lfa & 3• dl1eusalo. Portanto,· o artlgo
P6de P&lsa.r, gUardada a materla. para 1e ver
eomo se ha de enuneiar de maneira que vi
EMENDA
em harmonia.
• Proponho o adiamento da ma.terfa que
Julgando-se discutida a. .materfa,
res'l)elta ao Ministro do Imperlo, de que se
propôz·se 4 votaclio:
trata no artigo 211• - Marque: de Saff.to
1.0 O artigo 21 , salvas as emendiUI,
Amarõ."
Fol DJPprovado.
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2.0 A 'Primeira parte da emenda do dados para deliberar: sem alguma informa·
Sr. Vergueiro. Passou.
cão, votaria contra a creaçlo de todas as
3,0 'A emenda do Sr, 1\larquez de vlllas, que aqui estão, pois as que eu coSanto Amaro. Passou: e ju·lgou-se . nlleço não são sufficlentes, e é de esperar que
prejudicada a 2• parte da do .sr. Ver- grande pa.rte daa outras nllo o sejam, Agora
guelra.
emquanto A segunda !Parte, eu estou p$
:Seguia-se a discussão do
emenda que se peçam esclarecimentos, visto
que sem elles não podemos dellberar.
11
Artigo 3.0 A creação de novas vlllas, ou
a suppressão das existentes será submettl!fa &
O mesmo .sr. Vergueiro apresentou
approvo.ção da Assembléa Geral Legislativa:
a seguinte
e ·ficam desde já creadas e approvadas as que
os Conselhos Presidenciaes atê hoje têm proEMENDA
posto, e aquellas, a favor das quaes havia
1
0
consultado o Desembargo do Paço, cujos no' Artigo 3.
A primeira parte seja redi·
mes vão transcriptos na tabeHa junta.
glda na conformidade do vencido, e accres0 SR. oMABQUEZ DE INHAMBUPE: - Sr.· cente-se: - as resoluções, e propostas serão
Presidente. ·Este artigo tem duas 1)artes, a acompanhadas dos motivos da c.reaçlo, sup·
primeira é para os Conselhos, etc.: a segun· pressão, ou divisão, com declaração do nu·
da ê para creação destas vlllas. : A pri.mef.ra mero da populacão, extensão do territorio, e
ja. está determinada; e a segunda n61 nlo distancias das :vlllas mais visinhas - salva
podemos verificar, sem termos conhecimen- a redacção. - Vergueiro."
tos exactos. Portanto requeiro que fique adia·
Foi apoiada.
da esta segunda parte, até virem todos os
papeis, que são concernentes a este nego0 SB. MABQUEZ DE CABAVELLAS: -Sr.
Presidente. Eu sustento as emendas, .porque
cio.
Mandou á Mesa o seguinte
a Assemblêa não ha de approvar sem conhe·
cimento de causa: ê necessario que as proREQUERIMENTO
postas venham sempre a.companhadas de lns·
trucções, porque para c.rear-se uma vlHa, não
"R.equelro. que para se deliberar acerca são cousas essenclaes 6. sua população, sua
da 2• parte deste artigo, sejam presentes localidade, etc., p6de haver uma povoação, e
neste Senado as 'Propostas que os Conselhos não ser necessario que se crie em vlJ.la, por·
Presidenciaes têm feito, e as consultas da que p6de ser multo proxima de outra vllla,
extincta Mesa do Desembargo do Paço, para e não ser incommodo ãs partes o recurso da
a creação das vlllas constantes da tabeLla que Justiça; mas p6de haver lugar que ainda que
acompanha este Projecto, para se decidir este tenha menos população, esteja nas circums·
negocio com pleno conhecimento da causa. - tancias de se crea.r em vllla. Portanto, que
venham sempre acompanhadas dos motivos
Marquez de Inhambupe."
das resoluções.
Foi apoiado.
0 SR. MARQUEZ DE INHAYDUPE: -Sr.
Presidente. A's razões que acaba de ex.pender
O SR. VERGUEIRo:-Este artigo tem duas o Ulustre Senador, nlo podem deixar de ser
partes: a. primeira. sobre a creação de vlllas tomadas em conslderaçAo: ê lndispensavel .ha·
ser commettida. A Assemblêa; .na. segunda, ver documentos, ou exigll-os, e atl1 por uma
não p6de haver questão. Eu qulzera., alêm razão, que quando se trata de estabelecer
do que ;requereu o IHustre Senador, que se uma. vllla, se costuma assigna.r termo de 11·
a.ugmen,tasse alguma. cousa. mais, e vem a. mltes de sua Jurlsdlccão; e portanto, nlo s6
ser: que as ~ropostas viessem acomopa·nha.das ê necessa.rlo entrar no conhecimento de sua
de mappas da sua. população, da. extensão de povoação, mas atê de seu terreno, para se
seu terrltorlo, distancia que têm das vUias a circumscrever os seus Umltes. ·Portanto, u
que são sujeitos, para. lllustrar·nos, e termos_ duas emendas são essenclaes.

I

l
I

I~

,1.::.....

•.
i .

~

Sessão de & de Junho

su

en.genhos de assucar, e fazendas de
Julgando-se discutida a materla do
cannas.
requerimento, propOz-se 4. vot~Ao, e
9.u O Projecto de Lei sobre o deli·
tol approvado, tlcando por consequen·
empenho
das attribulções doa Conae·
ela adiada a 2• parte do artigo 3°, e
lhos
Geraes
de Provlnela.
·resolveu-se que se exigissem da Ca·
Levantou-se
a sessão ás 2 horas da
mara dos Sra. Deputados os documen·
tarde.
tos, de que taz meneio este requeri·
mento.
Continuou a discussão sobre a primeira parte do artigo 3°; e haven29' S·ESSÃO, EM 6 DE JUNHO DE 1829
do-se esta materla por debatida, o
Sr. Presidente propôz:
PRESJDE:SCJA 00 RR, DISPO C~PELLÃo-MÓB
1.0 A 1• parte do artigo 3°, salvas
as emendas. Passou.
A's 10 horas, achando-se preaentea
2. A primeira parte da emenda do
26 Srs. Senadores, declarou-se aberta
Sr. Verguelro. Passou.
a sessão, e Ilda a Acta da antecedente
3.0 A 2• 'Parte da mesma emenda.
foi SJPprovada.
Fol approvada
Entrou em discussão a 1• parte da
Dada a hora, o Sr. Presidente deOrdem do Dia, que era o Projecto soclarou para Ordem do Dia:.
bre a creação de vlHas em diversas
1.° Continuação da 2• discussão
Provlnclas do Imperlo; e leram-se os
deste Projecto adiado.
artigos 4° e 5°, que são os seguintes:
2.0 Parecer das Cqmmlssões de Legislação, e Guerra. sobre o requeri·
"As vlllas que se crearem terão as automento dos Ma·iores e· a~judantes da ~· ridades que a Constituição e as Leis pres·
Unha da Provincla de S. Paulo.
erevem."
3.0 A Resolução, mandando litho"Ficam sem vigor todas as disposições em
grapha.r e distribuir os mappas topo· contra.rlo."
graphtcos e hydrographlcos do ImpePedlo a ·Palavra e disse
rlo.·
O SR. BoRGEs: - Sr. Presidente. Este ar·
4.° Continuação da 3• discussão da
Resolução franqueando de porte nos tlgo é consequenci~ dos outros, que já .pasCorreios, a todas as folhas perlodlcas sara.m, e uma vez que se crearem vlllas, hão
de ter todas aqueHas cousas, que· são da sua
e jornaes publlcos do Imperlo.
6. o Terceira discussão da Resolu· creaeJ,o.
O Sr. Presidente pôz á votaçlo, e
elo autorlsando o Ho...,ltal de Ca·
foram ·a:pprovados taes como estavam
rlda.de da -cidade de Porto-Alegre
redigidos.
para adqul.rlr, e possuir bens de raiz
'Entrou em discuSBAo o Parecer das
aU o valor de oitenta contos de rêls.
CommlaBÕeS de Legl1tlaçio e· Guerra
6.0 Terceira discussão do Projecto
(que ê o obJecto da segunda parte da
de Lei, pelo qual os arrematantes de
Ordem do Dia) apresentado na ses·
quaesquer rendas publicas, ficam
Isentos de proplna!l e quaeaquer ou·
alo de 2f de Maio de 1828, sobre o
requerimento doa .MaJores, e Capltras despezas de arremat~Ao.
'1.0 Resoluçlo, Incorporando a vllla
tAea-AJudantea da segunda llnba da
de Queluz e seu temo, na Provlncla
.Provlncla de S. Paulo, em que pedem
de Minas Geraea, A Coma.rca 4o Ouro
decido do ProJecto de Lei, que lbea
ê relativo.
Preto.
8.0 Terceira dlscusaAo do ProJecto
o SR. BoRozs:- Sr. Presidente. Sustento
de Lei abolindo os 'Prlvllegloa concedldoa As fabrlcaa de tnlnera.cAo, aos· o Parecer da Commlaal.o, porque o adiamento
0
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primordial, que se pedia, foi 11M que npparc· r
O SI~. PJ:EHIJlEX'ri:: - E' de 1827.
cesse o pl:lno da organisaçiio do J!:xercir.o; :
O Su. V~;ma;emo: - Eu crQio que nn
n1ns ··ainda cllc nllo np·parcceu, c apezar de : CILnllll'fl dos Deputados é de lSZG. Assento
saber que na Imprensa ha um, niLO sei quan· que niw póde soffrer opposiçfio o Parecer;
do .poderemos fazer uso delle; e como o adia· docicln-se embora contra os pretendentes, Inll.s
monto foi por aqucllc moth·o, o ainda tão dê·Re um:~. dccisiio.
cedo não se discutirá nque!Je Projecto, sou de
Dando-se por discutida :t rnateria e
voto oue entre ag-ora o CJUC ficara ndiado.
posta fL votação, foi approyada, para
O Sn. BAmwso: - Segundo a mlnl1a Jcm·
passar !l ultima ·discuasl1o,
brnnça, o motlYo por que se adiou este Projecto foi n. complfcnçiío cm que nos ach 11 mos
O Sn. Vm:mmmo: - Sr, Presidente. Eu
para faze:· urna Resolução que depois th•esse requeiro a urgcnci:t deste negocio para ser
de se nltornr, nüo sendo confor.mo com o dado pura Ordem do Dia.
plano de organisnçiio, e não foi o n:1o vir
O Sr.. PI:r.srnEX'!'E: - Niio é preciso por·
breve a ordenança; csttt 6 tt icl~n. que cu con·/ que eu o dou para quarta-feira. A s• parte da
servo. ~fio mo opponho a que entre e:n dis- Ordmn do Dia é n Resolução que veio dn
1
cussão; mas digo que hiio ele n:pparccer as 1 Camnra rlos Deputados, para se mll.ndar lltho·
mesmas difficuldades, que ae apresentar~m r grnphar o distribuir os mnppas topogra.phl·
entilo. E' verdade que os homens têm rar.rw \ co~. co~og-ruphicos, geogrnphJcoa e hydrograem pedir declaração da sua sorte, mas isto / phicos do Imperio.
que se quor remediar 6 só a rospelto elos de 1
O Su. R\l:noso: - Sr. Presidente. P::~re.
S. Paulo; e a ordem geral pede que nós a.t- I ee.mo muito boa n. Resoluç1io; mas tenho duas
tendamos n todos, Comtudo so o Senado en-/rcilexiies a fazer: a. primeira é aue aqui não
tender em sua sabedoria, que entre cm dis-) se diz a quem ha. do competir isto, e pa·recussão não mo opporci.
cc-me que ainda que não hnja rcsponsabili·
O Sn. BonGF.S: - Sr. Presidente. Ainda I dade pela escolha; todavia ella p6de depenque tê!ll muito peso as razões do nobre Se· I der de uma boa ou rnt1 !ntol!igoncla, e :p6de
nndor, todnvla é melhor que entro em dis· ser f~ita por cnpricho, ou discordarem as opicussfLO c se façam reconhecidas da. Camarn. nlõc~ P. respeito da maior ou menor perfeicssns difficnldadcs, quando o Projecto entrar ) r,ão do tacs mappas. Ora tambem n officinn.
cm discussão. O Parecer da Commissiio di?. não tem perlms proprias para lsto, a!Ji ape·
que entro om discussúo; quando elle ·cntmr; r nns l1n uma de tros palmos; uma empreza
entrarão tambem cm considcraçiio essas dif· desas nüo ae executa som aprestos neccssa·
ficulcladcs, que o nobre Senador acrcditll. quo /rios, até so cle1·ar a offl<:ina no ponta grande
.npparccerão, c Ycrcmos se lln meios de reme~~ cm quo possa servir de estn.mpar ma•ppas.
dinr esse mal, tomaremos então aqucllas mr.· Sel'il. pfeciso .cJizor que fica autorlsado o Godidns que a sabedoria d:t Onm:tra entender vorno parn isto, o nilo simplesmente que se
molhorcs.
· "'~:~~r::·;l fnçn gx•nvnr. ·Entretanto, o Senado tomartí
O SH. VEnr.n:mo: - Sr. Presiclcntc." .·. o Isto em considernçiio.
Parecer creio quo é s60Jente para que entre
O Sn. Bor.cr.s: - Sr, Presidente. Requeiro
om discussiio esse Projecto; nüo ha consa que o nobre Senador faça a sua emenda, pormnis justr., pois quncsqucr que sejam as cJif. que n ju·lgo nec.Jssarin.
ficuldn.des de harmonisnr a Legislação noYa
O Sr. Secretario apresentou a secom a Lcgislaçiio Yalha, sempre .scrtí melhor
guinte
tratar díseo c a nocessario qur:l anucHcs ::\fn..
jores não estejam indecisos. Um despacho ·de
cxcusnclo lambem 6 deSPilcho, e não p6dc ha"Proponho quo se emende a Illesoluçiio,
Ycr cliff!culdnde cm dar osb. decis:i.o; como
hão de estar esperando pelll ordenança geral dizendo, segundo fôr de melhor rcciacção. que sabe Deus quando virá? ·E cu creio quo Que a Governo ficn autorisado po.rn. escolher,
cato negocio está pendente desde a sessrLo de c mandar lithogrnphnr,"
Foi n.poiadn.
1826 •.•
r

i
i
i

I

'1,

Sessào de 6 de.Junho
O Sa. Vatieuento: — Não voto pela emenda porque o Governo já está autorisado, e
por isso não precisa disposição Legislativa.
Esta Resolução não é mais do que uma recortimendação ao Governo, para que faça uma
cousa que exige o interesse publico. O Governo não tem officina para imprimir raapnas? iEu vejo aqui. (Leu). Pois então o Governo pôde mandar levantar mappas de novo,
e não pede mandar lithographari São precisas deopezas, é verdade, porém entrem no
Orçamento: se são para a creagão, julgo des.
necessarias, porque o Governo já tem officiaa, tem engenheiros, e não tem mais do
que fazer do que alguma despesa material, e
para isso não precisa de uma autorisação especial. A Resolução não é necessaria; mas
convenho que passe, porque é uma recommendação a favor do interesse publico; por isso
não concordo com a emenda, porque dizen
do.se o Governo fica autorisado, pede se entender que ainda não estava.
O Sn, BARROSO: — Sr. Presidente. A. offieine está muito em principio, .por isso é preciso Lei para não ficar sem meio. A lithographia não fot autorisada por uma Lei, por
isso esta é muito necessaria. Dispensaram-se
seldados para se empregarem neste trabalho:
portanto, deve haver unia creação, e uma
regra certa, que regule a officina. Para entrar a deepeza no orçamento, eu quereria
que fosse pela Repartição da Guerra, como
parte do Archivo. Já disse que a lithographia
está em pento muito pequeno: para chegar
ao ponto que se quer faz-se maior despeza, e1111
é preciso que a Assembléa decrete.
• BR, VERGDEnto: — 8r. presidente. Parece-me attendiveia as razões que acabo de
ouvir; mas não inc parecem eiPplicaveis
esta questão. Pera se regular a offieina de lithograPhia, e levai-a ao estado que convém,
não é necessaria Resolução Legislativa; mas
a questão não é esta, a questão é, se o Governo pôde mandar lithographar? Para isto
é que eu digo que não é preciso disposição
legislativa; ainda que vejo que pela Resolução não se faz mais do que recommendar.
26e quizer elevar essa officina a maior
Ponto, estabelecer empregados, e dar ordenados, etc., entile convenho que seja. necessaria
providencia, legielativa; mas dizer-se que o

313

Governo fique autorisado, não, porque ja,
está.
O Sn. Boneee: — Elia°, Sr. Presidente,
nesse caso está a Resolução manca, porque
devia dizer no artigo 10 — Fica o Governo
autorisado para elevar ao ponto de perfeição,
etc. — e diz-se fazer-se a recommendação. Recommenda,r sem dar os meios, é uma cousa
puramente ociosa: portanto, será melhor que
a Resolução principie com o artigo da autoisação, porque então é o que o Ministro pôde
addicionar no Budget que apresentar. Parecendo-me, pois, que a emenda não está bem
concebida, offerecerei outra com melhor redacção.
EMENDA
"Artigo 1,° O Governo fica autorisado
para augmentar, e aperfeiçoar a officina litbographica,
"Artigo 2." O que contém a Resolução —
salva a redacção, — José ignacio _Reages."
Foi apoiada; e o Sr. Barroso pedio
que queria retirar a, alia emenda, e
foi-lhe concedido.
Julgando-se discutida a meteria,
propea-se á votação:
1.0 A Resolução para passar á 3'
discussão, salva a emenda, Foi approvada,
2," A emenda do Sr. Borges. Foi
igualmente approvada.
Progredio a 3° discusseo da Resolução adiada pela hora na sessão de
15 de setembro de 1829, franqueando de porte nos Correios do Imperial,
todas as folhas periodic.as, e jornaea
publicos nacionaes, com urna emenda
na 2a discussão, concebida nestes ter,
mos:
"Artigo 2.° Supprima-se a palavra — e
para — até ao fim do artigo."
O Se, BORGES:
Sr. Presidente. Eu estou pela emenda, porque recommencla ao Governo, e á preciso.
O 2a. Manouez DE CARAVELLAS: — alr.
presidente. Eu voto contra a emenda, porque não sei como se possa entoar o abuso.
SuPpenhamee que dentro doa impressos se
introduza alguma carta; para evitar o abuso
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seria nece;;sario abrir; c pôde-se isso fazer?/ utllldade que resulta ao ·publico, da _distrlParece-me que não; ao menos eu havia de bulção dos porlodlcos por todo_ o Impono? Eu
ter escrupulo: portanto, não se! como se evite I tambem olho para a econonua; mas olho
para aquellas cousas que se oppõe a ella, e
0 abuso.
O Sr. Ferrão pronunciou um dls· não para aquellas que resultam em beneficio
curso que não se ouvlo.
publico, outras cousas ha em que se fazem
disperdicios.
O Sn. Bonm:s: -·Sr. :Presidente. !Para
O Sn. l\fAICQUEZ DI~ PMIA:."i'A<JU,í.: - Proter lugar a consideração do nobre Senador, bibe-se acaso que corram os perlodicos? Não
seria preciso que se soubesse quanto o Go- giram elles ·por todo o Imperio? NiLO se co';....verno paga •por cada mala, que vem nesses piam uns aos outros nas tilfferentes !Pro. paquetes estrangeiros, afim de se conhecer se vincías? Em que se offende pois a utllldade
com o meio-porte se compensava a despeza. publicn, não se dispensando de que continuem
!lias como não temos esses dados, não pode- a pagar, tambem por utilidade publlca, em
mos tratar.
meio porte que pagam? Diz o nobre .Senador
O Sn. FEmc,i.o: - Sr. Presidente. Direi que a despeza anda por cem ou duzentos mil
ao nobre .Senador, que o Governo paga mais ré!s: ·parece-me o seu ca'lculo mui gratuito.
do que recebe... (Não se pôde colher mais Argumenta depois com os disperdlcios que se
do seu discurso.)
fazem: não se segue dahi que se haja por
O Sn. VEICGUimco:-Sr. Presidente. Quanto isso de diminuir a receita, sem maior utillás cartas são entregues aqui; o Governo não dade, augmentando a despeza. Pondera, finalrecebe mais nada; porQue o porte dos Cor- mente, que este é um meio de augmentar a
reios estrangeiros é pago logo, conforme esti instrucção publica. Entilo os livros estão em
convencionado; mas quando vão daqui para melhor caso; c por conseguinte devia-se aroutra parte, BD tfto além :do porte do paquete, denar que fossem isentos de pagar direitos,
paga-se o porte daqui para esses lugares. bem comtudo aquillo que conco.rrem para
Disto é que trata a Resolu~ão, e de outra bem da instrucção publlca: ma.'> vejo pelo
parte nilo.
contrario que essa isenção que dantes tinham
O S11. M:AJCQUEZ DE PAJCANAGu.l.: - :-<o es- lhes foi cassada, e ora os livros pagam ditado em que estamos a respeito de finanças, reitos. Sr. Presidente. As nossas circumstane quando até nos vemos em eircumstancias cias não dão para tanto. Esperemos melhor
de pôr alguns impostos, não sei como possa- tempo, agora acho que não convêm.
mos prescindir desta receita, ao mesmo tempo
O .Sit. VEJCGL'I~mo: - Sr. Presidente. Os
que com isto augmentamos a despeza. Com periodicos que sfto remettldos pelo Correio
effeito, uma vez que o porte dos pcriodlcos. são poucos, porque como as distancias são
fôr gratuito, crescerá a remessa de taes pa- grandes, e as taxas são fortes, ficam .muito
peis, e portanto será preciso maior numero caros, u.m, ou outro, é que faz esta despeza.
de transportes, e conductores, e consequente- Se é conveniente conservar as Províncias Isomente maior despeza com o Correio. Embora !adas, e outro caso; mas eu assento que nln·
se diga qu~ o lucro é pequeno: não é tão guem o di-rá. E' necessarlo communlcarem-5e
pouco como se ·pensa, c para se desprezar todas para que não se extinga o espírito nanas nossns actuacs clrcumstancias, e de mais cional. Parece-me que se emendou que as Crinugmentando isso a despeza.
maras subscrevessem pwra aquellas folhas,
0 <SIC. BOJCGER: - Sr. :Presidente. Não que tratassem das sessões dos Conselhos Geposso tolerar que quando se trata de um es- raes. E' nccessarlo que cm uma parte se
tabelecimento de beneficio publico, se con- saiba o que se faz em outra; umtt Camara
sidere unicamente o augmento da despeza. quando sabe o que se passa cm outra mais
Em tanto Importa a despeza do Correio do razão tem ·para se guiar; mas se estes coRio de Janeiro? Estamos com uma despeza de nheclmcn tos ficarem tão caros, é o mesmo
14 mil contos, e olhamos com dOr para a que dizer: fica! Isolados, e entregues á ignooutra, que pódc dar, quando multo, cem, ou rancla! Convém a vulgarlsação, mormente
duzentos mll ré!s? Quem 6 que pórle negar a nas clrcumstancias cm que esta.mos com es-
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tabelecimentos novos. No systerua absoluto e
que não se precisa publicidade, porque os
povos a tendo estilo sujeitos; mas no constitucional não; porque devein saber o que se
passa nos Governos. Voto portanto pela Resolução.
Sr. i'residente. Eu não
O Sia GOMIDE :
desconheço que ha utilidade nisso: mas achava melhor que ainda não franqueassemos os
portes periodicos, porque ainda não podemos
dispensar essa acuda. A economia não é tão
pequena como parece, porque não ha só a
administração daqui; ha a de Minas, e dali
para muitas partes, etc., etc. E' preciso se
pondere, que os Correios terrestres são feitos por homens de pé, e sendo á custa da Fazenda Publica; veja-se que os nossos diarios
que são remettidos, Os quaes seguramente
formam uma resma de papel, impoitam em
não pequena quantia. Não me opponho que se
pratique isso com os Correios Maritiruos;
mas com os outros de modo nenhum, porque
seria grande o prejuizo em nossas actuaes
cbrcumstancias.
O SR. MAILQ17EZ DE CAILAVFT I" A - Sr.
Presidente. Eu nunca me opporel á Resolução; não deixarei de reconhecer que os periodicos servem de propagar as luzes na
massa geral do povo; todavia tenho ouvido
razões, que não me parecem dignas de se
desprezarem. Eu considero que os Correios
em todas as partes dão grandes rendimentos; mas desgraçadamente entre nós não ê
nenhum, porque os abusos são muito grandes;
até chegam ao ponto de se desmarcarem,
pois vemos nesse diario chamado do Rio de
Janeiro annunciar-se todos os dias, que Filão
vai á loja de tal, onde se acham cartas para
lhe serem entregues; isto é um verdadeira
contrabando. Além disso nas outras partes
não ha o prejuizo que existe aqui, porquanto
não se suppôe que uma carta venha mais segura por mão propria do que pelo Correio.
Parece que a Lei, que deve haver sobre este
ponto, seja para se reformarem tantos abusos. Eu vejo que vamos diminuir um rendimento, e que demais a mais vamos abrir
uma porta a novas despezas; e até ao abuso,
que eu apontei, de se introduzirem cartas
entre os impressos. E' principio ge,a1 dos
economistas, que uma infracção muitas vezes se deve conservar, emquanto nita se acha_
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outra melhor que a substitua; porque é cousa
perigosa a mudança que b.a de um imposto
para outro, pois o povo estranha tad° o que
é novo. Estaremos nós em estado da diminuir
as rendas, que entrara para o cofre da Nação? Não; 'porque temos um deficit muito
grande, e estamos em precisão de encher um
grande vacuo, que tem as nossas finanças;
portanto, estas considerações fazem-me olhar
para estes inconvenientes, e Lambem para os
que podem vir de se não derramarem as luzes. Não me parece porém que haja tão grande inconveniente em pagarem os nossos ina
pressos metade do porte... (Não foi percebido por algum tempo o seu discurso, até
que disse:)
Nestas circumstancias não podendo nós
prescindir da renda, ainda a mais pequena,
devemos tambem coarctar despezas superfluas, porque estamos em estado que tendo
tanto que fazer, nada está feito. Tenho-me
lembrado muitas vezes, desde as sessões passadas, do meio de remediar as prisões, porque
é uma desgraça, tendo nós uma Constituição
tão liberal, termos as prisões em tão passinio
estado! Mas acho obstaculos immensos na
melhora delias. Temos tambem as estradas;
necessitamos de canaes, 'porque isto são
meios de manter a agricultura, e não podemos fazer nada. Nós não podemos nem concertar as ruas, nem tirar as causas mortaes
que existem nesta cidade; pantanos, cujo fetido causa muito mal, etc., etc.
O Sr. Marquez de Maricá pronunciou
um discurso que não se colheu.
O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQ ITE : — Sr.
Presidente. Nada tinha a dizer á vista de
tantas razões; mas como uni dos argumentos
que se traz para combater a Lei é a despeza que o Governo faz cem os Correibs estrangeiros, direi alguma cousa. Eu não estou
bem certo nesta convenção, mas pela experiencia de muitos annos, vejo que esses paquetes não recebem cartas sem que os donos
delias paguem o porte. Estive no Pará 10
annos, e na Ilha da Madeira, e sempre vi
praticar-se isto. A despeza é muito pequena, e
o obstacuto que se quer pôr á Lei, em proporção da sua utilidade, não vale a pena: a
vantagem que adquire a Nação faz com que
40
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se esquc~a es~a pequemt despezu, c eu até
me admiro de que esta Lei tenha encontrado
o!J~taculo neste Senado.

O Sn. Gomm;: - Sr. Presidente. Eu jú
disse que a J)ropagação das luzes é multo
precaria: mas do modo que a Lei quer, nüo
pôde passar. Temos então os livros, donde
póde resultar mais beneficio, e certamente o
:llinistro, que impõz o direito nisto, não era
muito amigo ela propag-ação das luzes. Já
disse que a renda ·nfto é pequena; e se passar
n Lei, está acu.bado o port~ das cartas, por·
que nào se hào de introduzir urna, nem dua.s
cartas, hão de .ser illHIH:msus. Alguns nobres
Senadores têm dito que del'<:mos fazer com
que os periodicus · circulem, etc.; mas per·
gunto; nüo circulam elles por toda a parte'!
Xão ~c copiam uns aos outros'! J~ntüo que re·
ceio póde haver? ll;ão posso pois udrnittir a
passagem da Lei.

Havendo-se por discutida c:;U~ nH>
teria, propõz-se á yotação:
1." A Resolução em todos os seus
artigos, salva a emC'Ilda . .Passou.
2." A emenda. Xfto passou, c fi·
cando por conscqucncia approl'ada a
Resolução tal como estava rt::di!;ida,
ficou para rcmcttcr-sc ít .Saucção Imperial.
A!Jrio-se a 3" discussão da Resolução autorisando o Hospital da Ca·
ridade na cidade de Porto-Alegre,
para possuir bens de raiz até o valor de 80 contos de réis; e dant!o-;;e
a sua mate ria por debatida, .roi ap·
provada.
Entrou cm discussão o Proj2cto
sobre o Hospital de .Santa Catha·
ri na.
Leu-se o Projecto.

0 Sn. •-\.J..IIEJIU E AI.BuQGE!lQUJ>: - •Sr.
0 Sn. CoxJJJ~ m; LAGE:;: - Sr. Presidente.
Presidente. O nobre Senador, que acabou de
fallar, tem-se contradicto! Diz que então ha Não sou de voto que hajam excepções nas
os li\'l'os, que não devem pagar, e até culpou Leis; mas como tenho conhecimento deste
o .:l!inistro, que estabeleceu o decreto. Os Ji. hospital, julgo ser conveniente n admissfto
'Tos mio terão maior volume do que os pc- deste Projecto. Este estabelecimento é uma
riodicos? Pois quer direitos nestes c não propriedade de caridade daquella Pro1·incia,
quer naquelles? Isso é uma contn1dicção! Sr. o qual levou muitos annos para se estabcle·
Presidente. Eu já disse que a bondade da Lei ccr, e sempre sem meios. Seria preciso a
faz esquecer uma pequena despeza: nós tra- .\ssemhléa clcc~et.ar um patrimonio, do contamos de melhorar os Drazi!ciros e não de tra rio era acabar com unm cousa tão justa.
penar. As dlfficuldadcs que se trazem de se Diz-se que SO contos é muito; convenho pela
introduzirem cartas, não deYem merecer r:grn g-eral; mas nem este hospital tem já
grande peso; porque quem tiYer um "rande mtcnta contos para amortisar, c nem isso
negocio de importancia, não ha de quc~er ar-- Yale t~nto agora, como se tem dito. Uma !eriscar-se a que a carta leve dcscaminho· se : gua ~mda não vale tanto nesse lugar, como
:1conteccr isso, será com uma pequena c;rta; / ".alcn~ .qunndo chegu~m a possuir essa quandemais o Govemo tem obrigação de ·pôr to- i tJa. \ eJo que se dunda dar a este hospital,
qu·1ndo jêi. se d
das as cautelas, e elle fa.rá o que fôr preciso. ; '
. . .
.,.cu ao de Porto-Alegre, onde
Voto, portanto, pela Lei.
ns terias r.em J,t alto valor! Voto, pois, pela
: Resolução.
O Sn. Go.IJlllE: - Sr. Presidente. De· i
o Sn. VJ>nGüJ;JHCJ' _ Sr p ·'d t •.
claro .que nunca. disse, que se tiram a renda , não sabemos se 0 h~s i.
· . rc~I cn e~ :\os
dos Jn·.;·os; usei de expressão comparativa- ,·em o·
_
P tal quer Isto, n.to ti: , .. . ".. reprcsent.açao dn sua parte. Diz-se que
mente, rnostJ'ando 0 que era mais util
•
"" 1.e11 ns de Porto·Aie~re têm H 0 se
.
O Su. .:I!.IU<IL'J:z u~: C.IH.WJ·:J.J ..Is: - Sr.' lor· ma. •
. "'
'
u >ao
• ·'
1
,
, s
nos na o dizemos que 0 hospit·l! de
I restucnte. Como ouvi dizer que a circula·' San h Catll'lrin" n 1 i
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cenia para adquirir uma cousa que não temos? ,Pode possuir talvez por estes 80 an-.
nos; e havemos nós de conceder uma cousa
por 80 annos? Parecia-me mais conveniente
examinar os meios que tem, e á vista delleb
considerar em proporção a faculdade de adquirir. Quando se faz uma excepção á Lei, é
fundada em razões particulares; e quaes são
as que ha? Se é para fazer uma. excepção geral á Lei em favor dos tospitaes, entendo;
mas para uma excepção particular são precisas muitas informações. Bastante escrupulo
tem havido aqui com a questão da iniciativa,
e agora o que vamos fazer? Vamos fazer um
imposto amortisando estes bens. Eis uma
iniciativa indirecta, que vai suspender o imposto. Se a Camara mostra tanto escrupulo,
como queremos agora privar um grande terreno a respeito da sisa! Porém se o Senado
entende que pôde ter esta. iniciativa, e está
disposto a fazer, venham as informações.
O Se. Coxas os LAGES: — Sr. Presidente.
Eu creio que o auto) do Projecto foi o nobre
Senador, Visconde de S. Leopoldo, e que o
fez com conhecimento de causa. Se é precis)
pedir-se ao Governo informações, então direi
que este hospital é unicamente uma morada
de casas com tres salas e que foi feita á
custa de esmolas. Quanto ás terras, torno
outra vez á questão: não se diga que se hão
de comprar grandes terrenos, porque 'irão
de certo comprar terras incultas, sem meios,
e sem forças. Diz-se que se tira o imposto
da sisa: se deixam de pagar com um direito,
pagam com outro direito, e tal, que abrange
todos. Não vejo, pois, obstacula quando se
trata de principias philanthropicos.
O SR. ALMEIDA E ALTWOUEnT3 E : —'Sr.
Presidente. Na segunda discussão já me oppez á passagem deste Projecto, e hoje ainda
estou no mesmo. Desejaria que se me respondesse a uma objecção que tantas vezes tenho trazido, e que ainda se não fez caso
delta: Se esta medida é tão boa, porque se
não generaiisa? Os principias que a fazem
adoptar, são os mesmos que ha para as outras Províncias: e qual é a razão deste privilegio só para o Rio Grande? Esta Provinda representou alguma cousa? Foi o Visconde de S. Leopoldo pela sua bondade natural, que quis este beneficio á sua Província. Eu não gosto de medidas parciaes, prinrin
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cipalmente
cipalmente quando a Constituição manda que
se faça a utilidade geral. Nós devemos fazer
causas particulares, quando delias resulte bem
gerai, quando tivermos informações, e quando a parte interessada exija providencias. A
isto ainda ninguem respondeu. Quem negará
que 80 contos de réis hão de render mais,
postos em fundos publicas, do que em tei ras?
Ninguem. Já na outra questão, trouxe-se por
obstaculo que era preciso vir ao Rio de Janeiro; não ha nessa Província uma Caixa
Filial? Então que obstaculo é este? Não é
isto melhor do que ficarem essas rendas mal
administradas, como acontece nas Casas de
Misericordia, que de ordinario ha muitas
rendas, e os doentes não têm que comer!
Quando se me responder a isto, decidir-me-ei
pela maior razão. Os princípios geraes da
Caridade devem ser para todo o Imperio, e
não para esta Provincia só. Todos nós queremos isto; mas não impugno senão a amortisaeã o dos bens.
O SR. MARQ DEZ DE OAB AVELLA S : — Sr.
Presidente. Não sei se serei capaz de responder ao nobre Senador; mas a resposta é
taci'. Qual é a proposta? E' para o hospital
de Porto-Alegre: logo a decisão deve ser para
elle; e além disso, se o nobre Senador vê
que todas as Provincias precisam de uma tal
medida, é membro desta Camara, apresente
um Projecto, que ninguem o pôde embaraçar.
Concede-se a este hospital porque deste estamos informados. A Constituição diz mui
claramente: (leu) ; isto é soccorro publico?
E'. Grita-se que a Lei prohibe e que isto
é ir contra ella; não ha tal; isto não é aberrar, é cumprir; porque a Lei só prohibe que
se faça sem licença. Escuso repetir o que já
disse de outra vez que nós sendo catholicos,
estamos em peares circumstancias do que os
Paizes que estão fóra da doutrina da Igreja.
Disse uni nobre Senador que se tirava o direito da sisa: muito mal estaremos nós, se o
conservarmos, porque Isto é a maior injustiça
que Ode haver. Portanto, voto e votarei
sempre pelos soccorros publicos.
O Sr. Marques de Maricá pronunciou um discurso que não foi colhido.
O SR. BARROSO: — Sr. Presidente. Estou
Já prevenido Pelos nobres Senadores, que
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ultimamente fallru;a.m. Os argumentos que se têm trazido são repetições do que j4 se
disse. Torna-se outra vez a insistir que ha.
falta de informacões: não convenho que um
Projeéto proposto ·por um Senador, não seja
tomado em consideração por falta de informações! Elle é um procurador nato, por con·
sequencia. tem autoridade de fallar, mormente a bem da sua ·Provincia. O autor .do
Projecto ê Senador, foi Presidente da Provincia, e provedor da mesma Misericordia;
e além disto outro nobre •Senador, que ê vigarfo geral do Rio Grande, diz que ê ver·
dade e apoia: então que mais se quer?
Quanto a um nrgumento, que appareceu sobre a amortisação1 direi: tratou-se aqui de
uma de 400 contos para a Ordem de S. Francisco de ·Paula; elles não têm 20; mas ha·
vendo amortisação estão :Promptos a dar
400, porque é uma cousa que sempre existe:
muitos querem dar, e receiando o fim, não
dão. Voto pois pela Resolução, por ser um
grande favor que se faz ao hospital da Caridade.
O Sn. ADIEIDA E

Ar.nuQUEDQUE: -

Ordem do Dia 10 o seguinte:
t;o Segunda discussão do Projecto
de Lei sobre os direitos dos estran·
gelros residentes no Imperio.
2,0 Ultima discussllo do Parecer
das Commissões de LegislaQilo e
·Guerra sobre o requerimento dos Ma·
jores e CilpiUI.es•Ajudantes da 2' U•
nha da ;Provincia de S. iPaulo.
3;0 Ultinta. discussft.o da Resolu•
ção regulando o expediente das certidões em todos os Tribunaes.
4. 0 Ultima discussão da Resolução
declarando os vencimentos dos Vice·
Presidentes, que servirem á.s presl•
dencias das Provincias.
5.0 Ultima discussão do Projecto
de Lel pelo qual os arrematantes de
quaesquer rendas publicas, ficam
Isentos de propinas, e quaesquer ou·
tras despezas da arrematação.
6. 0 A Resolução incorporando a.
Yilla de Queluz a. seu termo, no. Próvincia de Minas Geraes, 4 Comarca
de Ouro Preto.
7.0 Ultima. discussão do Projecto
de Lei abolindo os ·prlvileglos con·
cedidos ás fabricas de mineração,
aos engenhos de a,s.sucar1 e fazendas
de cannas.
8. 0 O Projecto de Lei sobre o des·
empenho das attribuicões dos Con·
selhoJ Geraes das ·Pràvincias.
Levantou•se a se!slo depois das 2
horas da tarde.

1Sr.

Presidente. Estou como estava~ O nobre Senador diz que a Resolução deve ser conforme
a proposta: por isso mesmo ê que eu não
quero a Resolução, porque a proposta ê muito
mã. por ser particular. Se se c_onsideram as j
terras como rendas mais e~_ r_veis do que
pondo-se o dinheiro nos fundos publicas, en•
tão digo que as rendas nacionaes não são es•
taveis! Lucra-se muito mais que os 80 con·
tos venham para os fundos publicos, hnpossi· 1
vel é que as terras dêm dous e melo pot
cento. Concedo o que quizerem; mas nunca
convindo que se a.mortfse nent dez rêis em
.,_,
terras.
O Sa, MABQUEZ DE CABAVEr.us: ......!r.
Presidente.. Levanto-me por causa da compa• 1
ração dos fundos publicO!! com as terras. O j
nobre ·Senador julga que tem a ldêa de em• I·
presUmo perpetuo; mas isto não quer dizer.
nunca se acaba: acabando·!le o fundo ceseou
tudo... (Não se colheu m'als o resto do l!leU
discurso.}
Julgando-se bem debatida esta materia, foi posta â votação, e appro·
vou-se para ser remettida A Camara
dos .srs. Deputados. E por qüe dêsse
a hora, o Sr. Presldênte mllrcou para
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PRESIDENciA DO I!R,

DISPO CAPELLÃD-MÓB

A'a 10 horas, achando-SI! relinidóll
37 Sra. Benadorés, declarou-lle · n.bertn.
a &elisão: leu•ile e ápprovcJu-l!e a A.ctn.
anterior.
o Sr, 1° Sooretarfo d(!U conta de
umá represell.tacllo doiJ offlcla.es d!l
Cobtadorla da Junta do. FD.!énda di\
PMlncla de Mlna11 Géraos: e ro·
mette\l·se A Cotnmlii!Ao· ·de oonstltUl•

olo.
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O ·sr. IMayrink · apresentou o se· são as de ma teria; esta é de linguagemi e
guinte
pO!tanto. pôde alterar-se.
BEQUERU.II!JNTO
"Requeiro que se peça ao Governo o of·
flcio e .mais papeis, que o Presidenta de Pernambuco dirigia á. Secretaria de Estado dos
Negocios do Imperio, em data de 21 de
Abril do anno passado, e n. 9, sobre os esta·
belecimentos de. caridade existentes naquella
Provincia. - .llayrint,"

Votou-se sobre a Resolução, e foi
approvada tal qual estava. redigida.
pa1·a se remetter á Sancção Imperial.
O Sr. 1° Secretario Barroso leu a
redacção da. Resolução a.utorisando o
hospital da Caridade na cidade de
Porto-Alegre, para adquirir bens de
rall'l até o vàlor de oitenta contos di
ré is.
Foi approvada para ser remettida
á Camara dos :Srs. Deputados,
Pedio depois disto a palavra, •
disse

Foi apoiado, e depois approvou-se.
O Sr. 1° Be::retario leu a redacção
da Resolução franqueando de porte
nos Correios do Imperio todas as folhas perlodicas e jornaes publicas ; e
disse que estaVa tal e qual se ven·
0 Sn. VISCONDE DE CONGONHAS: -- Sr,
cera, mas que notava uni erro de Presidente. O Senado mandou ! Commissão
grammatica. (Leu).
.de Estatisti('.a o otficio de 8 de Maio; do Mi·
nililtro do lmperio,. enviando os 4 .mappa.s soO 1Sn. CAnnino DE CAMPos: - ·Sr. iPresi· bre o exame e orçamento dos terrenos para
dente. Eu não tenho idéa de que este Proje- a. colonisaçiio na Provinda de S. :Paulo. A
cto fosse á Commissíio de Legislação para o Commissão examinando attentamente o arredigir; e como ha erro, deve tornar á ella, ficio df.rigido sobre a. Estatística, assentou
que devia dar o seguinte
porque ess!l é a marcha que se tem seguido.
0 SR. BARROSO: - ;Sr. Presidente. A •Re·
solução passou tal (J.ull.l veio da Camara do!l
Deputados i não foi á Commissão, mas quando a redigi achei esse defeito grammatical.
O ·Sn. :MAnQtJEZ

Sr
~residente. Eu li o autographo, e nâo achó
mconveniente nas. disl)osl.c8es ..S6. . o artigo
. ultimo é qtté ntto está. notado como ao; o mais
pnrece-me bem, ·porque podem haver periodicos sem que sejam jornaes, e por fiiiiO diz:
todos os periodicos publicas e naclonaes pode~ pMsar sem pagar 0 porte, não vej() nl!!!lo
em ara.ço algum.
O ~M. MAttQtltl!t bf! blu.M:IJtlPE: · - !Ir.
Prelidtlttte. At!ho tJ.UI! l~to Iilio deve Ir â Com•
n111ialto, florttue ha. o àutogra.pho e uma. vez
qUe u senn.do o ll.l.'tJrovou tttl quál, nA.o ac
lhe deva n.Iterltr coun. algttlha.
O .Sn. MARQUEZ DE PABANAGUÁ: - 1Sr.
Pl.'êsldente. PUIII a dam&ra h& dê del!al' pas·
sll.t' um erro dé gr&mmlltl"a, QUe ll1Ult&s '\Te•
zes pOdl! elk:aruu• ab offlcln.l de 8t!el'etal'ht,
DF:

CARÁVF!tr.As: -

no éO~ln.rT As êmeb.da.a quê Mtll Dl.o te POo
deftl falar, eetn Ir t O&ma.ra. do& DeputadOll,

PARECER

" A Commissão de Estatistica, examinando o officio de 8 de Maio proximo pas•
sado1 do ·Ministro do Imperio, enviando ln•
clusos 4 mappas. e o officio do Vice-Presi·
den t e d a p rov1nc1a de •8. p au1o, em cumpr1•
: mento dali ordens expedidas para se ·proce·
/ de r em t odas as Provinc i ns do 1mper io ao
exame e orçamento de todos os terrenos devolutos, proprios para a agricultura. o que
era necessario ao plano de colonisação. que
tem projectado esta Commissão de Estatis·
tica, achou, que contendo aquelles mappas a
planta topographica dos rios Una, Aguapih'tl,
Rio Branco, .T~M:a.repa.guã, Mambau. Perinbl
e Guaran, existentes na pequena Vllla da
ConMtd.o de· Itanhaem, que tem apenas i.lOO
hãbltantés, e com uma barra, que s6mente
ad.mitte canOas e lanchas, ao sul da Villa
de S. Vleente, e ao norte da de· Iguape, pouco
ou nada se podia obter de esclarecimentos, á
.vistA dos Mmelhantes ma{)pas, e que longe
de •t têr dado llltélto cuntp.thnento AI or•
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dens, ainda resta multo para satlafuer-ae ao a marcha ordlnarla, por laao p6de j6. decl·
objecto principal da requlslclo. Porquanto, d1r-ae.
0 SH. VHWONDE DE CONGONHAS! - Sr.
sendo multo extensa a Provlncla de S. Paulo,
e dividindo-se naturalmente em duas partes, Presidente. ·Posto que a materla deste Parecentral e marlttma: e tendo esta clncoenta cer não precisa de grande meditacio, todavia
leguas de costa, que se extende desde a praia não ba urgencla para que se decida jA; pc1de
brava, e Ilha das Couves, onde termina eata ficar sobre a Mesn afim de ser bem examl·
Provincla do Rlo de Janeiro, pela parte me· nado.
Decldlo-se que ficasse sobre a
r·ldlonaJ, · até a Provlncla do Rio Grande de
Mesa, para entrar na ordem dos tra·
S. Pedro do Sul, e Santa Catharlna, na f6z
balboe.
do Rio ·S. Francisco, em cujo lntermedlo se
Passou-se 4 1• parte da Ordem do
acham situadas as vlllas marltlmaa, Uba·
Dla, entrando em ultima discussio o
tuba, 8. Sebastllo, Vllla BeiJa da Prlnceza,
Parecer das Commlssões de Legisla·
a de Santos, a de S. Vicente, a de Concelclo
elo e Guerra, apresentado na sesslo
de Itanhaem, a de lguape, a ·de Cananéa, a
de 2ol de Maio de 1828, sobre o rede ParanaguA, a de Antonlna, e a da Guara·
querimento
dos MaJores e Capitães·
tuba, e sendo Igualmente conslderavel a ex·
AJudantes da segunda Unha da Protensio da parte central de serra acima, con·
vlncia de S. Paulo, em que pedem
finando os seus limites oooldentaes com os
declslo do ProJecto de Lei que diz ê
povos das Mlss&s do Uruguay, .·e com os da
relativo.
Assumpelo do Paraguay, e .mata para o norte
O Sr. Secretario leu o Parecer, e
em os pontos mais occldentaea com u Pr~
depois
pedlo a palavra, e disse:
vlnclas de Goyaz e Matto-Grosso, e em ou·
bras mais orlentaes com as de Minas Geraes
O Sa. .MARQUF..?. DE .S.\XTO AlURo: - Sr.
e Rio de Janeiro, comprehendendo a cidade
de S. •Paulo, e vinte e sete vlllas com dilata· Presidente. Trata-se agora do Parecer das
dos termos, e lmmensas terras ·proprias para Commfssões, e nio da inaterla sobre que ella
a agricultura. e grande extensão de campos assenta. Julgam ellas que deve entrar em
para a criação de gados, e bestas cavallares, discussão a materla adiada, por Isso que atne muares, ê mister que não s6 desta, mas de da não tem appa.recldo o Projecto que se
cada uma de todas as mais Provlncias do esperava; e eu tenho de observar que esse
Imperlo se obtenha o exame, o orcamento dos plano jli foi apresentado na Cama.ra dos
terren011 ainda devolutos como se requisitou, Deputldos, e aHI se nomeou uma Commlsslo
e nlo uma lnformacão parcial, e que de ne- externa para o examinar; por ls8o a minha
nhuma sorte preenche os fins como a que se-~ opinião ~ que continue o adlament.o.
apresenta. Portanto, a Commlssão 6 de pareO SR. Col\"DE DE LAGEs: - Sr. Presidente.
cer que novamente se offlcle ao Ministro do Eu tambem me opponho ao Parecer e voto
Imperlo, tomando por base as razlk!s ponde- pelo adiamento; ·porque esta Resoluçlo n!o
radu~ para que nesta conformidade expeça p6de deixar de softrer emendas. Ha uma oras ordens necessarlas.
denança em discussão, e não parece acer~o do Senado, 10 de Junho de 1829. -~ tado que delJa nos esqueçamos, e que entreVl.tconde de COftf/OtJltal do Campo. -· Jlar· mos a tratar desta materla, que· alll deve
que• $fe B. lollo dG. PGJma. - Jlafi.OeJ Ferrelra estar com.prehendlda e · Ugada com provldeD·
'da Camam."
elas geraes, que talvez tornem desnecessarla'
. O SR. Puaronn:: - Diz o Regimento esta Resotuelo, que agora destacadamente a
que deve ficar sobre a Mesa;· para entrar em pretende tomar.
·
cllscuulo, passados ce'ftoa dia& Mas 1e o
o Sa. Atm:mA E ALBUQUEBQUJC: - sr.
•9enado lhe' qu~l" dar outro destino, expll· Presidente, Voto pelo Parecer da Commls·
qufHie.
alo, porque o adiamento tru comalgo pre·
O SR. tSATURNINo: -.Sr. Presidente. Este Juizo de terceiro, nem devemos estar a espera
Parecer nlo estA na ordem dos que seguem que se discuta o Projecto 4·e ordenança ml· ·
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lllii-1, e se 6 u1u que já vl, então nem em tres· ·
O .Sw. Cosm~: uJC LAo.:~: - Sr. Presidente.
annos se discutirá..
Não posso admlttlr que ha:Ja preJulzOI de
O 1Sa. B.ABaoso: - Sr. ·Presidente,· ·Em te1·ceb·o, quando não ha direito reconhecido:
outra. discussão já lembrei o motivo por que não ha esse prejulzo que tanto se faz valer,
se adiou este .projecto; se elle entrar em porque é um requerimento de graça, que velo
discussão, apparecerão as mesmas dlfticulda· ao Co1·po Legislativo. Tambem não ha abuso,
des, que então nos servirão de embaraço e nem elle póde haver, quando as Leia se ohtornarão necessarlo o adia·mento. As medi· servam. As promoções desses officiues são
das que pedem estes otticiaes elo medidas feitas por uma Lei; os ajudantes de meU·
geraes; se as concedermos s6 para S. Paulo, elas nunca se faziam sem que o il'equereaaem,
grita-se das outras ·Provincias, e ainda nio e se apreilentassem a exame; é isto uma es·
é possivel igualarmos estas cousas, s6 por pecie de ·contracto com elles, e como. tal ha·
uma Resolução, Foi por isto que a Camara via Lei particular que lhes dava maiores ac·
adiou este Projecto até apparecer a orde- cessos, ão que aos outros. O requerimento
nança gerl!ll. E quem sabe como nell& se que se apresentou é para uma ·graça, o seu
tratará esta materla.? P6de ser que a Resolu· adiamento não envolve prejuizo, porque não
ção seja multo boa e todavia. p6de este ne- ha. direito adquirido; por~nto voto pelo
goelo ser tratado melhor a.Ul; evitemos con· adiamento.
fusõea; conheço que do adfa.mento vem preO Su. B.u&Hoso: - Sr. Presidente. Res·
juizo a terceiro, mas tambem sei que o bem peito multo o nobre Senador q.ue sustentou
o Parecer, porém julgo que os seus argumen·
geral deve preferir ao particular.
O Ss. MAHQUEZ DE CWVELLAB: - Sr. tos provam demais. Se entrar em discussão
Presidente. Eu tambem sustento o Parecer da esta materla, apparecerão as .mesmas dlffl·
Com-missão. Todos os argumentos que se têm culdades, que já fizeram o Senado adiai·& em
produzido assentam nisto, que s~ · trata de outra occasião. Se os Majores e Ajudantes de
uma ordenança geral. Se este principio de· S. Paulo reclamam isto, .e para dellberarmos
vesse prev~Iecer, então não deveriamos tra· com madurez~ devemos ver primeiramente
tar de nada, nem fazer mais Leis, porque se o Corpo Legislativo decidirá. que hajam
tambem se trata. de Codlgos; e como nesses Majores e Ajudantes de· mllicla; e em sese podem tomar disposições contrarias ao gundo lugar, se hão de sahlr da primeira
que agora resolvermos, conviria. ficar para· · Unha. O Senado tem approvado o adiament~
do. Aqui trata-se de ver a justiça, com que de muitos objectos particulares, como o norequerem estes Maiores de S. Paulo; se é bre !Senador deve estar lembrado; aos emsentido geral o que pedem, t~rnHe geral pregados publlcos, que .têm requerido au·
o Projecto. Supponhamos que vem depois esse gmento de ordenado, por mais de uma. ve1 ae
regulamento, e que a Resoluçl.o agora to- tem respondido que ~erem pela. Leglslamada. não parece boa A vista delle; que em· ção Geral; com Isto não se dirá que se -lhes
barga Isso, se tlcarão revogadas todas as fa·lta á Justiça; logo estamos no mesmo caso,
Leis existentes, quando elle f4r sancclonado? e não me convencendo as razões do n.obre
Emquanto Isto não succede, a.ttendemos A .Senador, não p088o votar pelo Parecer.
O S& MABQUEZ DE CABAVELLAs: - Sr.
justiça, e demos a providencia que se pede,
se é justa, porque Isto ê de nosso rigoroso Presidente. Limito-me ao Parecer das Com·
dever. .Se ella fôr boa, entrarA no regula· mluões, porque serve para tuer eeaa&T o
mento geral, assim como entraram nos Codl· adiamento, em que tem estado este requeri·
gos as Leis boas que temos feito; se não fôr mento, concluindo que se trate JA deste obboa será .reJeitada, ·porque o melhor deve Jecto. Eu disse que assim devia ser, porque
sempre preferir-se. Ora, n ordenança em que o adiamento deve ter grande demora. Dissese falia, estA tAo atrazada, que de certo não ra.m alguns lllustrea Senadores, entrando na
entrarA aqui em discussão neste anno. E de· materla., que o requerimento era de graça,
vem por Isto não ser attendldos os que re· que não havia direito adquirido, etc. Eu não
querem com justiça? Sou, portanto,. de opl· entro nessa questão quando se tratar da ma·
nlão qu~ ~ratemos Jil desta matcrla.
teria; direi .os meua sentf.mentpe sobre a
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JUiUUA ou utJustioa. üalla; digo sõ que o
I'IIQU&rlmentQ deva aer decidido. Quanto ao
a.raumento doa empreaadoa publicoa, bem o
i&Da o nobre 8enaaor, pc:ir que motivos ill
tem dilUO easu. a·espona; o embaraço actual
11& .l!'azenlia Publio& u. ta;m leiLo Pl'&Uiente e
11 eceiiari&; aqui nào se dii. o metimo oC&.Iio:
B qua ie 1•equer é particular, e póae l!aaer o
~l·DJecto exttJniivo a toãoa os que e1tão. em
lsuau ciroumstanoiaa; t1•atemos poia Jâ. da.
ma.teria, e na discussti.o eutraremoa uo tonhecimento da liU& justiga, lilste é o meu
voto.
1.)

Su.

.A.LMiiliD.A.

..:

.ALIJUQUEilQUil:

-··ar.

isto parece-me muito amplo, porque diz que
ficam os estrangeiros sujeltoa á sancgão da11
memu Leia. Em um mesmo Governo ha di·
versas Leia, e nem todas póde o estrangeiro
:.requerer a aeu tavo1•, e por isso não póde
ficar aujelto ái penas, que ellas impõem.
Temoa, por exem-plo, a Lei do ·recrutamento
e aa penas deata Lei não podem ser impostas
. aos e1trangeiros, que não está sujeito a ella:
· apeaar de reatdlr no Pala, elle não deixa de
:pertencer a outro, em que é cidadão. Ha Leis
politicas, que nenhuma relação têm com os
·estrangeiros. .As Leis, que elles podem :recla·
·mar, se!JUDdo o direito das gentes, e a cujas
penaa eatão sujeitos, são aquellas que man·
têm a seguranca publica, e a boa ordem dos
cidadãos. Parece-me, pois, que alguma -cousa
se deve acorescentar a este artigo, porque a
pasaar t!o amplo, de certo todos os dias es·
tarilo os eatrangetros a requerer em vt.rtude
·das Leis. (Nlo se entende mais a decltra·
gão). Faço, pois e~ta

Presidente. Se este Projecto não tosse sus·
ceptivel de i:lmendas, talvea eu votasse pelo
adiamento; mu como elle se póde fa11er ge·
ral, não ha. razão para. que se nào discuta.
Não se deve esJ,Jerar pela ordenança, que tal·
ve& não ae~a .Para os nossos dias; ·é mais fa·
cil fa&Ql' um Codigo Criminal do que discutit
uma ordenança militar. Quanto tempo se nãa
gaatará com isso, s~ quizermos tratal·a como
os Projectos de Lei, que temos feito? Por·
EIU:NDA
tanto, adiar-se este negocio é, com pouca dif·
04
ferenoa, rejeitai-o; porque esperar:se pelo re·
Ao- artigo 1• (salva a redacção), depois
guiamento ,afim de entrar na. · base deste das palavras - proteccão das Leis - a.ccresgrande todo, é o mesino que adiai-o por lon· conte-se: - que estabelecem, e mantêm a
goa annoa. lilntre pois esta materia em d1s·. eeguranga publica. - Marquez de Oaravellas.
culilíio, como dia o Parecer.
foi apoiada.

() ar.

l!arquez de Santo Amaro
Julgou-se afinal discutida esta ma·
mtm(lou
á.
ldeaa 1 aegutnte
teria; foi post& a votos, e rejeitou-se.
lilntrou a 2• parte da Ordem do
Dia, que era a segunda discusslo do
Projecto de Lei sobre os direitos dos
eatrangeiros .residentes no Imperio, 0
"o!\Qçr~&.C!IM\te-te ao ~Itlgo lo esta• pala·
sr. Secretario leu 0 artigo to:
VfllS ,_ na t6rma declarada DOI artigoa ae.
gulntQII. ...,.,. Margue• ae Ba..tf} .A.tnMO."
Foi apoiada.
"A•ttso 1.0 Todo o ~strangeiro residente
no Im·pePlo do Brazll gozarA de plena prote·
0 SB. MABQUEZ DE CABAVELLAS: -Sr.
cqio daa Leia, fieando sujeito A sa.nccll.o das Presidente. Eu acho que a Lel deve ser em
;,.nesmu Leia.''
termos proprios e claros, para livrar as requistcões, que os estrangeiros possam fazer.
Ptdio a palavra, e orou o Sr. A Lei deve dar protecção eonfor~e o direito
Marquez de .Santo Amaro, mas o seu das gentes; o mais all.o cousas · que talvez
• diaourao nlo pôde ser colhido.
queiramos conceder, porque ~sim permUtem as nossas clrcumstanclas, e nAo porque
0 Sa. MABQUJilZ D! CARAVELLAs: -Sr. elles tenham direito. Por isso eu queria que
Pre~ldante, Talvez f01se excusado fazer uma se declarasse que a protecção das Leis ao
amtlldl a este al'tlgo, tte eu nlo soubesse que estrangeiro ê s6 confor~e ao direito das ~en·
nu Llla den h&l'~l' toda a clareza; (leu) tes, pa.ra manter a aua ~guranca. O homem,
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ou seja moul'o, ou judeu, ou chrlBtão, tem ge1ros senão aquiHo que é de justiça na.turaJ,
dh·eltos .eitabelecidos na Sociedade geral; nem elles podem que1·er mais·; ·porque Isto é
tóra disto, não ha mala do que excepQões, necessario pa.1·a manter a. sua segurança, etc.;
que algumas vezes se fazem, e cuos pa1'tl· nem em Constantinopla se nega um tal dl·
culares. O al'tlgo como está não explica ben1 reito, quanto mais em um Paiz Constltucloe:ita idéa, está amplo de mais, por isso é nal. Apezu:r disto, nós podemos, sendo con·
que t:u que1·ia a emenda estabelecendo a re· venlente, conceder-lhes mais isto, ou aquillo,
gra geral, aliás ta1·emos uma ·Lei casuistlca. porém nunca taes concessões devem entrar
Julgo, portanto, preferivel a minha. emend:~., em linha de conta com o que nos dá a Con·
posto que nii.o tenho o intento de a susten· stituição, ptn·que esta é privativamente nossa.
tar.
Eu disse que votava pela Lei, pelo estado de
O rSK. ALMEIDA E ALBUQUEltQt:E: - Sr. necessidade em que nos achamos; nós temos
Presidente. Parece-me que esta Lai não póde agora até tido uma po\·oação em grande
íazer bem algum aos estrangeiros, e antes parte fictícia e barbara, uma povoação, de
mal. Este 1" artigo deve sem duvida. assus· que não podemos esperar melhoramento al·
tal-os. Eu sou cidadão brazllelro e empregado gum, antes toda a degradação, e corrupção
publico, e sem·pre estive persuadido que a da 1moral, etc. Portanto, precisamos de hoConstltuição sustente multo melhor os di· mens que nos tragam luzes, industria, etc., e
1eitos do estrangeiro, do que este Projecto. para. os ultimos convém fallar francamente,
E o que quer dizer isto? (Leü). Não llóde e prometter-lhes que gozarão não só dos di·
haver ·duvida alguma a tal respeito, mór· reitos sociaes como tambem de certas rega·
mente em um Palz Constitucional: o que lias, que as outras Nações n~o -concedem
está. estabelecido na Constituição não póde mais do que aos seus, reservando todavia o
ser de fórma al~uma altel'ado. Porventura o que nos é peculiar na Constituição, porque
magistrado, depois de se jurar a Constitui· ella é para os Brazileiros e só compete aos
ção poderá. duvidar de uma Lei· Constitucio· estrangeiros o que é direito geral.
o .SR. ALMEIDA E AmuQGEnQu'F: - sr.
nal? De certo não. Haverá. magistrado tão
ardiloso, que se afoite a julgar hoje por Lei~ P.residente. Vou responder ao nobre Senador
que já. não existem, e que são contrarias ao que disse que a Constituição é feita directa·
nosso systema? De certo não. lEu fallo a ver· mente ·para os Brazileiros; e nem indirectadada quando digo que não c001prehendo a mente para os estrangeiros. Eu já. disse que
. razão desta Lei, e por isso voto contra ella. I nenhum Magistrado póde hoje sentenciar por
O SB. .MABQUEZ DE ·S.L~To A.ll.Aillt: - Sr. Lei que se opponha á Constituição, e por
Presidente. Eu estou persuadido qua as ob-. consequencla. qua.ndo esta se fez contemplou
jecçõea do Ulustre Senador a.proveltal'iam tambem os estrangeiros, e na parte em que
multo na 1• dlscussã.o; ma.s o Projecto j4. assim lhes diz respeito, contemplou-os direpaaaou P.or ella; entretanto a .Constituição ctamente; portanto, não desço da minha. opi·
nA.o fez, como quer o llluatre Senador, essa nlão.
·
generaUdade de casos, porque não é um Coo Sr. Visconde de Alcanta.r!- prodigo da natureza d~ outr08. ·Ella só estabenunciou um discurso que Dilo foi colece bases, e. alo preci888 Leia, em que se
Ihldo.
Mandou a. Mesa a seguinte
desenvolvam estas. bases; parece-me que te·
nho respondido aos argumentos do nobre Se·
na dor.
EMENDA
0 SB. MARQUEZ DIC CABAVELLA.s: -Sr.
Presidente. E' para mim uma idêa bem. nova,
"Depois da palavra - protecção - di·
que a Constituição foi feita por estrangei· ga-se: - segundo as Leis Geraes, e os seus
roa. A ConstltulcAo o que estabelece a res· direitos garantidos na fórma da presente Lei
peito dellea, é, como JA disse, ~ protecção (salva. a. redacção); ficando supprlmidas as
doa direitos aoclnes e naturaes; .tudo o mala mais palavras do artigo.
Vfsconde de .A.I·
ê estabelecido a respeito doa cidadãos bra- cantara."
Foi apoiada.
lflelroa. A Lei nlo póde conceder aos estran·
.. I

~
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Sr.

ral, e das gentes, que por isso ap·
p1•ovava. a emenda do ,sr. Mar.quez
de Caravellas.
Julgou-se discutida a mataria, e
·posto a votação o artigo, salvas as
emendas, passou: só foi depois ap·
provada tt do Sr. Marquez de Santo
Amaro.
Entraram em discussão e leram-se
os artigos seguintes, que foram to·
dos approvados sem debate:

Presidente, Não eatou por eata. emenda; 10·
gundo as Lels geraes - Isto é mul amplo.
Supponhamoa que pelas Lel.s Geraes é conce· I
I
dldo aos BrazUelros o minerar, dirá o es·
tran·gelro, eu tllmbem o posao fazer, e aem
nova concessllo, porque as Leis geraes do
lmperio aaim concedem, isto não póde aer.
Na lnglaterrn todo o lngles póde co~prar
bena de raiz, e nunca o estran1elro. A mea·
ma naturallsaçào, que se concede, não o
iguala em tudo ao cidadão inglez; e como
havemos de dar ao estrangeiro aquillo que
"Artigo 2. 0 E' llv.re o exercicio da sua. re·
todos oa publlcista,s lhe negam, poraue per· ligião em casas particulares, ou taes que não
tenco exclusivamente aos nacionaes? Nós não tenham fórma exterior de templo."
lhe podemos dar senão os direitos da socie~
".~rtigo a.• Nenhum
estrarugeiro será.
dade em geral; o mais siio excepçõea, que perseguido ou vexado por motivo de reli·
poderemos fuer, se assim convier; porém gião."
sempre c0111 restricc;ões, porque o estrangeiro
''Artigo 4.• A qualquer estrangeiro é proJAmais pôde gozar em toda ·a plen1tude dos hibido •pregar e fazer proselltos da sua
dh·eitoa que gozar o cidadão braaileiro. A ct•ença."
emenda, portanto, não deve proceder.
"Artigo õ.• Aquelle que contravier a dis·
0 SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: -Sr. posição do artigo antecedente, Incorrerá nas
Presidente. !Se esta Lei é de excepção, e penas impostas nos perturbadores da ordem
nella. se estabelecem as circumstancias em publica."
que os estrangeiros podem gozar destes ou
Leu-se depois o arti-go 6°, mas deu
daquelles direitos, em tal caso melhor seria
a hora e ficou por isso adiado.
que se designassem os . favores particulares
O Sr. Presidente designou para
que C8 estl·angeiros podem gozar. O nobre
Ordem do Dia:
Senador ainda não me convenceu de que a
1.• Continuação do Projecto de
Constituicão não contempla os estrangeiros;
Lef adiado.
e eu digo nlém do que avancei, que por
2.• Terceira discussão. da Resolu·
exemplo, ella l'equer para Senador, que seja
ção regulando o expediente das certi·
cidadão brazileiro. Ora se alla só é feita para
dões em todos os Tribunaes.
brazileiros, que necessidade tinha de marcar
3.• Terceira discussão da Resoluque o estrangeiro não pôde ser Senador? De
~lo declarando os vencimentos doa
outros muitos lugares do. Constituição se e&·
Vfce-Presldentes, que servirem 41
colhe ainda, que ella, ao menos indirecta·
prealdencias das Provlncfas.
mente, tinha em vista os estrangeiros. Por
4.• a• discussão do Projecto· de
Isso lnsiato em que se concedam favores aos
Lei, pelo qual os arrematante• de
que vierem residir no Brazil; mas que sejam
quaeaquer rendas publicas, fica·m
marcados nesta Loli porque não vejo desi·
1Bent08 de p.roplnaa e .quaesquer ougnados os direitos de que elles não hão de
tras despezas de arrccadaçAo.
gozar, c só sim os que ellcs tem já.
5.0 A Resolução incorporando a
vllla de Queluz e seu termo, na Pro·
O Sr. Evangelista em . um breve
vinda de Minas Gerae1, A Comarca
discurso disse que a Constituição foi
do Ouro Preto.
feita para os Brazileirós; que mar·
6.• Terceira dfscusallo do Projecto
cou as ba.ses princlpaes da nosaa La·
de :Lei abolindo os prlvllegioa coDa•
&lslação; quo em todas as Naçõe1 s6
didos tia fabricas de mineração, aos
se concedem aos estrangeiros aquel·
engenho& de nssucar, e fazenda. d~
las cousas que são de direito natu·
cannau.
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'1. • O Projecto de Lei sobre o dei·
empenho das attr1bUiQÕ81 dOII 00DI8•
EMENDA
lhos Geraes das Provinciaa.
!Levantou-se a sessão depois daa
".Supprlma-se o artigo 6°,
duas hol'aa da tarde.
Jnhambupe."
Foi a.pola.da.

0

8R. MARQUEZ

DE

Marque: de

CARA\'J:LLAFJ:

-Sr.

Presidente. Eu approvo a suppreaaão deate
artigo, não sõ porque acho conveniente que
31• SESSÃO, EM 11 DE JUNHO 'DE 1829
se supprima, pelo que hontem disse a respeito do 1" artigo, mas até porque a não supprimir-se podem-se deduzir cousas ·que cerPIIESIDEXCJA DO SR. DISPO CAPELLÃO·l\IÓR
tamente seriam ·absurdas, vindo assim a ficar uma fonte lnexgotavel de pretenções de
A's, 10 hora!!, reunidos as Srs. Se- estrangeiros. Portanto, Jogo q·ue o artigo 1"
nadares, declarou-se nberta a sesslo; reoonhece todos o!l direitos, que as NaçOe!l
leu·se e approvou-se a acta da nnte- clvflludas não recusam· aos estrangeiros,
rtor.
excusado é este artigo 6", porque na geneO Sr. 1" Secreta-rio leu duas fell· ralidade do artigo 1" tambem silo garantidos
citações da11 Camaras Municipaes das os direitos lndividuaes, e assim este aqui
villns do P.rincfpe e Pftangt1.
vem enunciar mais do que convém, prometForam recebidas com agrado.
tendo .que todos os direitos individuaes dos
Não havendo expediente, entrou-ae eatrangeiros serão garantidos ~omo os de
logo na 1• parte da Ordetn do Dia, e qualquer cidadão bra:aileiro. No meu modo de
o Sr. 2" Secretario leu· o arti~o 6" entender assento que este a;rtfrgo deve ser
do Projecto de Lei sobre os direito!! supprimido porque devem ser mais as gado!! estrangeiros -residentes no Im· rantias do cidadão, do que as dos estranperfo, que ficara adiado na aeasão geiros.
anterior,
0 SR. VERGUEmo: - :Sr. Presidente. PaPedio entllo a palavra, e sendo-lhe rece-me que este artigo Go se deve consideconcedida, disse:
rar do mesmo modo que o primeiro, porque
. elle diz que os estrangei-ros restdentes no
o Sn. MARQUEZ DE lNIIAliBUPE: - Sr. : Imperio gozarão da plena protecção das
Presidente. Como ·hontem principiei a fal- ; Leis; e accrescentou-se: - na fõrma dos arlar neata mataria, cumpre que eu continue a I tigos seguintes: logo ê necessario especificar
em.fttir as minhas idéas. Hontem suatentel · o que se disse, e l§.to ~ o que faz este artigo
que por este artigo ae fazin uma grande dif· 8". Nlo me parece que se devem seguir os
ferenoa Aquelle que pertence aoa dlreltot do males, que os nobres :Senadorea lhe querem
cidadão brazileiro, que ê o artigo 1°, du Ga• _attribulr, porque direitos individuaes não são
ran.tias; elle dl1 aaslm: (leu o artlao da direitos polltlcOI, aquelles competem ao lnOonstltuicão). Ora por aqui ae vê que 01 ea· dlvlduo, e este a6 ao ctdadlio. Mal!l suppon·
trangetros nilo podem ser igualados; e nlo d0o1e que 'POI!IIa haver algutna duvida, po·
obstante aerem conaiderad01 como oldadloa nha·•e - direitos civis - uaim evltam·se
braalletros, para aegura.nça. dos aeua bens, ê equlvocoa, porque o homem em qualquer Pafz
sempre uma. reelprocldade, e por conaequen· que eateja, tem direito a conservar aqutllo,
ela a ·Lei não deve ser tAo ampla para eHe• que adqutrlo, e lendo Isto o que quer o ar·
como para comnosco, por luo mesmo que tifJO, voto por elle.
para segurança jA. oa estnngefroa têm a ne·
ceasarla protacçl\o, Neste11 . termol!l parece-mo
O Sr. Ma.rque.E de Inhambupe proque o artigo deve ser Bupprlmtdoi e para la~o
nunciou um discurso que nAo foi cootr~reço a seguinte
lhido.
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Julgou-se discutida esta materla,
foi posto o artigo á votação, e ficou
supprlmldo.
Entrou em dtscussl.o o artigo 7o:

exigir, que ê o que verdadeiramente lhea &I·
o direito das gentes. Em verdade con·
cede-se mais, pondo-os em perfeita i1uald&de
com os cidadãos brazllelros, e desta maneira
ficamos com as ·mãos ato\daa para nlo fazer·
"Artigo 7. 0 Nenhum estrangeiro poderá 01os Cavor algum aos nacl,,naea, que nllo seja
ser preso sem ordem expressa por escrl1pto transmtsslvel aos estrangel~os. Diz-se que o
de Juiz competente, e sem culpa formada, commerclo é o principio dR ~lv111sacão, ê ver·
excepto no caso de flagrante dellcto, e. nos dade; porêm o commerclo vlv~ pelo Interesse,
e prospera.rá uma vez que grandes lmposlçlJta
casos d~clarados por Lei.
o não desanimem, .1 Isto quanto basta. PraEntrou em votacão e approvou-ae. tende-se que é preciso favor: 0 favor consiste
Leu-se o artigo 8•:
em deixai-o livre, e não esmagai-o; e quando
"Artigo 8.0 Da mesma sorte .não podera houvessemos. de conceder al.gum, não deveser obrigado a prestar servlc;o, de qualquer riamos ser tão prodlgos, que delle nlo recequalidade que seja, contra sua vontade, · e bessemos tambem beneficio; não o darlamos
nllo pagará. maiores I-mposições, que as que a todos os estrangeiros, e seria Isto um objepagam, ou houverem de pagar os cidadãos cto para Tratados; porque nestes estipulam-se
brazilelros."
ccndlcões de parte a .parte, e aqul dá-se tudo
e não se exige nada em compensação: o Tra·
O Sr. Oliveira ofterece a seguinte
tndo é as mala das vezes por tempo Umit&do:
a
Lei é perpetua. Diz-se que esta p6de aer reEMENDA
... r, .. ~~: vogada; mas é preciso ver, se em casos, em
"Supprlma-se as ultimas palavras _ ou' que entra a -politica e Interesse das Nações
estranhas Isto p6de sempre ter lugar. NAo vehouverem de pagar. - OZivetra."
mos
n6s pela Constltulc;ão revogados todos os
Foi apoiada.
fóros privilegiados e não existe ainda .a con·
ú Sr. Carneiro de Campos offere- servatoria dos Inglezes? (Apoiados). Sr. ·P.re:
ceu esta outra
sfdente, devemos ser mul cautelosos em pro·
messas a estrangeiros, emquanto as nossas
EMENDA
clrcumstanclas não cohlblrem a ousadia de
suas estravagantes requisições.
"Ao artigo 8. 0 Supprimam-se todas as ·P&·
Tombem concede-se menos do que é justo;
lavras depois da palavra - vontade. - Oarporque
sendo os estra.ngelros nivelados com
nero de Oampos."
os naclonaes, devem pagar as Imposições de
Foi apoiada.
guerra. Os estrangeiros, por direito daa gen·
O Sr. .Marquez de :Sa·nto Amaro tes, não estão suJeitos ·a estas lmpoelcões;
pronunciou um discurso que não foi elles só são obrigados áquelles · Impostos, don·
colhido.
de lhes resulta beneficio; se um estrangeiro
tem uma propriedade, deve pagar a lmposlclo
0 SR. MARQUEZ DE CABAVELUS: -Sr, lançada sobre as propriedades,
bem como
Presidente. Eu tambem sustento a suppreuão aqnellas destinadas para a manutençlo da
desta .parte do artigo 8°, porque é lnnegavel ordem e segurança publica, donde lhes pr&
que se não p6de responder aos argumentos vêm proveito, mas nlo ·u lmpoal~s extra·
dos Ulustres Senadores .. que pediram a sup- Qrdlnarlas; e pelo artigo vem ellea a· estar
pressão. A Constltufclo diz - sobre lmpos· sujeitos atê a eatlafaclo destas.- A' vista de
tos -,e, não diz: estabelecer Impostos; Isto taes ponderac&s, bem claro eit& que quando
estã claro: mas não o podemos fazer por lnl· não seja supprlmlda ee.ta · parte do artigo,
clatlva; mas Independente disto, se reflectir· ella não p6de passar como estA. Vejamos
mos bem sobre o artlrc;>, acharemos que elle tambem a 1• parte do artigo: elle diz :.... nlo
concede mais, do que convêm, e concede me· serão obrigados a prestar aervlcoa: de qual·
nos, do que os estrangeiros têm direito a quer qualidade que seJam, cont.ra aua vonta·
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de. - Isto na generalidade em que estA con-1
O Su. M.\KQUEZ DE PAJ&.\NAGu.t: - Sr.
cebldo é falso. A' respeito dos aervlços ml· Presidente. Apolo a emenda, mas seria bom
lltares ·a mesma regra, que acerca das lmpo- que se accrescentasse A palavra - ml:itnr slções; e o commodo e a utllldade é a sua de mar e terra; pois p6de-se entend~r pór
base. Quando do servleo lhes provém com· serviço mUltar s6 o de soldado, e não o de
modo ou beneficio, quem dlrA que elles reec- marinheiro; multo mais ae fôr obrigado a
bendo utilidade sejam Isentos dos lncommo- servir como tal em navios de transportes.
dos e só os naclonaes trabalhem ·para ellel1 Portanto, acho necessaria esta declaraçAo, atA
O que ê a bem da sociedade geral, elles que porque esta ê a f6rma com que a to~.! respeito
estio unidos a essa sociedade, o devem pres· se estipula nos Tratados.
tar; por exemplo, em uma lnundaeAo ou ln·
O Sa. MARQUEZ DE CARA\'ELLAS: - Sr.
cendio, etc. em que se aferram homena para Presidente. Se n6s vamos a olhar para todas
trabalharem, ficarão elles, se forem proprlos estas miudezas, cada vez encontraremos mal~
para o trabalho, Isentos s6 por serem estran· embaraços. Servlc;o mUltar assim dito, ê mui·
gelros, ·atnda que a Inundação ou o lncendlo to vago: em se dizendo recrutamento para
ameace a sua habltaelo ou o seu predlo? Ne- ser soldado do ·Palz, multo bem; mas todo
nhum publicista tal dlrA.
e qualquer serviço, não. S~pponhamos nós o
Concedo que não sejam recrutados: uma caso de um levantamento de escravos, que
guerra tem por objecto um Interesse parti· será necessarlo que todos em massa o reba·
r.ular da Naçlo, que nlo lhes toca, e atê al· tam: dlrã. o estrangeiro: Isto é serviço mlll·
gomas vezes p6de ser opposto &O da Naelo o tar, não vou lã., não pego em armas, a Lei
que eJ.Jes pertencem; nem de não se presta· me Isenta.· Mas creio que não haverA escrl·
rem a este se"l~ lhes p6de provir damno, ptor que não diga que neste caso elle deve
porque tem o melo de sahlr do Palz: jA nio é prestar serviço, porque percebe uma utfll·
o mesmo em uma lnvaslo, a que todos devem dade de se rebater semelhante Insurreição.
acudir em massa. Portanto, parece-me que Não é assim quando ha uma guerra externa,
esta mesma ·parte do artigo deve set: .relor· porque então o ·negocio lhe é absolutamente
mada, e /melhor serA se fOr supprlmido, As alheio. O que eu assento é,que, esta Lei com
obrlgaeões dos estrangeiros, em casos aeme- estas miudezas, vai armar tropeços a cada
lhantes, estão bem definidas por direito das passo. Nlo deixarei de reclamar a attenção
gentes, e nada mais é preciso; se qulzermos da Camara sobre os· riscos, a que nos expolndividuar cada uma dellas, nos proporemos remos não Umltando a Lei a segurar aqulllo
a organlsar um codlgo para estrangeiros, e que por direito das gentes não se p6de negar
entlo nio basta o que 1e acha neste .Projecto. aos estran·gelros, Individuando depois com
O SR. VEROUEIBO: - Sr. Presidente. Eu multa clareza o que especialmente lhe derpeço a palavra s6 para offerecer uma emen· mos.
da; acho multo ampla a dlaposleJ,o deste ar·
O SR. MAnQm:z DE PAft..\~AouÃ: -sr.
tlgo, qua.ndo diz que nlo poderio prestai' Presidente. Não convenho com Isso; porque
se"lcos de qualquer qualidade que 11eja. Se uma vez que egta Lei expressamente dA aiguse dl&selle do servlco mllltar, tinha Isto lu· _mas concessões e nlo declara esta, .p6de tlgar; mu ualm como est4, ficam 01 estrall· rar-se a coneluslo de que ae nega. Ora o caBO,
gelroa Isentos tambem do servlco pollclat. El· que apontou o lllustre ·Senador de revoluc;lo
les gozam doe eommodos, ê neeessarlo que t&- de escravos, ê um caso extraordlnarlo, e ennham parte nos meommodos: concedamos· tio ê um auxlllo, que se presta, e ·nlo um
lhes muitos favores, mu nlo os facam01 MS· servlco militar, no sentido em que ee deve
aos amos. E' pois a minha
tomar. A ·declaracio de que nlo seriam obrl·
gados a servir na armada, salvo tendo sido
enga1adCll, .1 pal'& evitar contes~8ea· com
estrangeiros, que fazem do direito torto, e
"Ao artigo 811, A palavra - 1ervlço
do torto direito, multo a seu sabor, como por
accreseente-ee - militar. - Verguefro.•
experlencla todos sabemos: o ponto esta em
l'ol apoiada.
··
elles acharem algum pretexto DAN. Isso.
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o sa. .Muquzz nE C.ADAVELLA&: - Sr. · aqu1llo que tõr Justo e eonventente aoneede,.
Preatdente. A lllaolo, que apresenta o Ulus· lhes.
tre .Senador, nAo te p6de tirar eegundo o
O Sn. M~11QUEZ »J: CAII.liltt.\1& - Sr;
pla.no, que oftereoo, 11en1Lo na parte das con· Presidente. Diz o Hlu1tro Senador, e eu aOD•
cessõea espectaM: e neata bom ê, e noe ser4 cordo ntsao, que ae deve fazer mtDOIO di tomui protlcuo, que os ettrangetros Infiram que doa os direitos, que competem &01 ettraapl·
nAo têm' aqufllo, que expressamente n!o lhes roa, uma vo1 que ae adopta o pta.no d• u
estA concedido. Pelo contrario Indo a Lei lndlvldua.r, 01 que aliAI aAo por todOI reeocomo estA, e quer 1u1tentar o lllu&tre ~ena· nhecidDI, e então est& commlao! o que eu
dor, ê que p6de haver Inconveniente nas llla· entendo ê, que neste caso serfl. neaetaa.rto Ulll
gões, porque e•pectticando casos, que são de Codlgo. Ma. pergunto eu: nela ettamoa aqui a
rigorosa justlca, com boa loglon. se poderfl. ln· Individuar os dlreltoe que competem a01 ea·
terlr que nlo se concede outro algum, aliás trangetros, ou lhes queremo11 fa~er lrumd
l·gualmente ju1to, por nAo ae achar especifl· concest1ões, para que venham para o Bra•ll,
cada. Nesta parte nada ê melhor explicado que tanto necessita de braooa lnduatrlóllos!
do que quando ae nlo Individua: mas dizer-se Creio que este é o unlco objecto da Lei. O
geralmente que hAo de ter o que .por direito argumento deduzido dos Tratados nlo tem
du gente• todu aa Nac::~ea clvllisadas lhes foroa: .nelles entram multai· veles eousas que·
conterem, e reconhecem: então toda a que!!· sllo de rlgor01e. justlc::n, e expressamente •• ·
·tlo versa, no ca1o de requlslcã.o, se o di· eatipulam para maior garantia. Nlo VA o ll•
relto que se exige ê ou não como tal preen· lustre Senador mui .positivamente estipulado
ohido pelas Nacríes clvlllaadas, ou se procede o artigo da tolerancla religiosa! •E porQue
de algum Tratado especial celebrado entre se esthmlou expreua·mente no Tr11tado, p6de
alguma. a que nAo nos obrigamos. E', pofs, o ftlustre Senador ou alguem neaar, QUe nlo
desta maneira que nos constftulmos em es· seja de estrlcta justloa respeitar a rellgllo de
tado de tolher aos estrangelrofl fazer do torto cada um, principalmente a do estrangeiro!
direito, como disse o lllustre Senador. Já que ·Artigos desta natureza não alo multo hon•
não se 1e1ue o que proponho, cumpre que os rasos pnra a Naclo, de quem se exige esn
artigos sojam bem enu.nclados, para se nll.o expressa obrigacão; nlo provam que .nlo haj&
taaer do direito torto. llenoão do serviço mi· direito perfeito, Independente do Tratado,
Iitar é muito vago e amplo; convêm determl· mu os prejulzoa dOI pdYOI, eom quem se
na.r poiiltlvamente a lsenolo do recrutamen~o. . contrac.ta; vem a ser o meamo que aa dêlllaDeste ê que rigorosamente alo Isentos os es· .·aladas ;cautelas, que se tomam, quando ae eon·
trangelros, e nilo 1e rettringlndo ao que ê! tracta com qualquer, ou que tem jA dado proindlsputavel, daremos com o vago termo do 1VB.IJ da sua m·A. fé, ou que .pelo menos nlo tem
serviço milltar a distinccão, que já fez o 11·1 dado decisivas provás de seguro eredlto. A
lustre Senador, de auxflio a aervlc::o.
estlpula~llo sobre engajamentos ~ neeeasarla,
O ISn. MAnQUE7: DE PARAN.AouÃ: -~sr. porque o. servleo que neste caso Pl"t!sta o eiJ·
.P.realdente. O nobre Senador diz que esse di· trangelro, Dito sendo coaeto, mas sim voluD·
reito 6 lndlepensa\'el: para mim nAo é, por· tario, não se p6de cldslttear em lnfraeçAo
que, se toese, nlo teria 1189 objecto de artigo ·do direito du gentes, e por Isso eonv41m Que
em Tratado•. Em todos os que temos feito no11 Tratados expressamente se prohlba, em
se diz: que Dlo poderio os subdltos das par· certos casos, para nft.o p.romover deserc&ll,
tea oontractantea ser obrigadoR a prestnr ser· como muttlltl vezes acontece, na trl.putacAo dot
vioo militar atcum, de qualquer natureza que navios de ·guerra.
·
elle seJa, Loro pois qu·e lato ra.z objecto de
uma eatlpulaolo n01 Tratados, nllo ê um di·
Julgando-se discutida· esta materla
relto tlo .reconhecido. Torno a diser, que uma.
foi posto â Yotaclo:
vez que na Lei 1e fa1 expressa mênolo de
l.o A suppresslio do artigo 8°. Nlo
outra• conce111õe1 e dl.reltos nlo menos rePRIIBOU.
oonhlcfdoa, nAo deTI deixar de haver tambem
· a.• O artigo, salvas as emendu. :rol
dct'laragão a e1te rMpaito, bem como de tudo
approvado.
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8. 0 A emenda do Sr. Carneiro de uease caso vem a ser illudido o artigo lO, ou
U'-:i~lecess&l'lo.

C&DlPOI. PUlOU.

Ficou prejudicada a do Sr. 011·
velra.
•·· So depoie da palavra - serviço
- ae aecrescent&ria: - mmtar de
mar ou terra. Foi app.rovado.
Jilntrou em discussão o arUgo 9":

Julgou-se discutido, e pela. votaçil.o
approvou-se o artigo e a emenda.
Seguio-se o u·tigo 10:

· Al'tigo 10. Exceptuam-se da .regra esta·
balcciàa. no artigo antecedente, os caso•, em
11
Artllo 9.• AI 1uaa casas, livros e papelB qui por Lei estiver determinada a entrada
relatlvoa ao seu commercio, licito, qualquer na casa, e a investigação de ta.es livros e
papeis.''
que seja, lerão respeitados e protegidos."
O Sa. VEaGuElllo: - Peço a sup.pressão
Pedlo enti.o a palavra, e sendo-lhe deste ~migo, po1·qu.e a sua mataria. está. in·
concedida, dl11e
cluicl::. no artigo que pauou, e na emenda que
offereci, e foi approvada.
O Sa. VEnGUEIBo: -.sr. Presidente. Este
artigo parece-me concebido em mui grande
generalidade. Elle diz que as casas, livros e
papeis serão respeitados;· mas, qual ê o respeito e .proteccão ·que se lhes deve? Talvez
que o seu autor quiz dizer que seriam como
os outros cidadãos, que o estran•geiro em sua
casa · tivesse um asylo, como tem o cidadão
brazllelro. Parece-me justo que s.e dê esse di·
retto, que os seus papeis não sejam examinados, senão nos casos declarados pela Lei;
mas o artigo como esta. ê muito generico, e
p6de dar occaslão a abusos; nâo se acha de·
terminado atê que ponto deve chegar este
respeito: portanto, ·talvez fique bom o arti~o
com a segul.nta

Entrou em votação, e foi suppri·
mido.
Seguio-se o artiso 11:
; !.~ ~-:· i~.

·-" -- ''"Artigo 11. .&' livre a todo o estrangeiro
o exercicio da eua Industria, qualquer que
ella seja."
Pedlo a palavra e disse

O SB. ÜU\'EIJu.: - Acho multo ct.mplo
este artigo. ('Leu). Logo póde o ettrangelro
tirar diamantes, mi·nerar, etc., etc. Logo póde
fazer o commercio de cabotagem; tambem
isto é uma industria. Parece-me que o &rtlio
não deve l)assar assim, Diga-se: - uma. vez
que se não opponha 4s Leia, ou na conformi·
EMENDA
dada das Leis; porque de outra aorta 6 multo
ampla a concessão, e póde o eatrangelro
"Ao artigo 9° accrescente-se - como os abusar.
:-_·
dos cidadãos brazlleiros - salv·a a. redacção.
EMENDA.
--:- Vergueiro."
(

··~

Foi apoiada.

"Depois da palavra - l.ndustrla · - ac·
crescente-se as seguintes: - salvas as restri·
O .Sa. .M,.\t:QUEZ DE CAJu.n:.t.LAs: - .ir. ccões legaes. - Oliveira.
Presidente. Eu não acho muito necessaria a
emenda neste artico; a aua decl11.racão vem
Foi apoiada.
no artlp 10. Neate, sim, caberia melhor do
O .sr. Marquez de Santo Amaro, em
que no 9•, (Leu).
um breve discurso que se nA.o pOde
O Sa. VEBGUBIBO: -Sr. .Prealdente. E'
bem colher, apoiou a observaclio do
oerto que o art110 10 põe limites, mas este
lllustre Senador e emenda por elle
nlo dA es.tentão; dlz que ae deve protecção
offereclda.
• re1pe1to, mu nílo di& em que .ponto deve
tomado; n1211ta conllderaci.o-,-· passando a
O .SR. MABQUIZ DE CAAJ.VILL.A.I: - Sr.
emenda, que apresentei, determinava-1e, e PrcYtchmte, Não só o nrtigo, mas ta.mbem a
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eweuda nca. wal enunciada. Com esta emenda
vem a l&rantla a ser precarla, e deixa por
consequencla de ser 1aruntla; portanto, en·
tendo que ·melhor ê supprlmlr-se o a.rtlgo; por
mala emendas que se lhe .fagam, nunca elle
ttcarA bem claro. Eu estou que esta Lei ê per•goaa. uma vez que se não llmlt&r ao que eu
jA dlue, lato é, ao reconhecimento doa dlrel·
toa em geral; restrlcgões taea1 como u da
emen.da, servem para aterrar aos ettrangel·
roa, e do contrarias aoa fina desta Lel. Ora
o nosso Palz, é lnne1ave1, tem multa riqueza,
e maior ter.rltorlo do que lhe ê melhor; e se
sem a cónceasio de todos esses favores alll
tem affluldo estrangeiros lmwensos, e jf. hoje
não apreciam tanta Influencia: porque receamos Dói que ellee não venham para o
Brull, sem tio amplos e tio exuberantes fa·
vores, quando temos um Palz tão abundante
de matrizes, de riquezas, e um ~lma tio be. nlgno? Como não hão de vtr· .para aqui, quan·
do estio -desgostosos da Europa,· onde ê tão
custosa a exlstencla, onde pouco reina a pu
e tão pouco ae goza de -tranqulllldade? Em·
bor a, jâ que tio precisos nos são os bra,oa
lndustrlaea, lhes concedamos mata alguns fa·
vores; sejamos llberaea, sejamos generosos,
mas não prodlgos; não ponhamos oa estran.
gelros em melhores condlgões do que os nos·
.sos, nem. mesmo em lguaes. A emenda oífereclda não declarando que a restrlcglo ê na
fórma das Leia exlatentes, ê tão vaga que
bem traduzida, estA mesmo que dizer: exer·
cerA a sua Industria quando e como n611 qul·
&ermos. Aonde eatA, pois, a garantia? Offerego, portanto, esta

artlgo 179, a respeito dos nacionaea (leu).
Ora, a Constltulgão, quanto a eatu, juliOU
conveniente declarar tal direito; por que .r&·
zilo nós nãl) o havemos tambem declarar a
respeito dOI estrangeiros? Qual 6 o que ha de
largar o seu Palz natal, seu• parentes, aeus
aml·gOI~ para vir exereitar um objecto de ln·
duatrla, se acaso nio tiver a certen de que
não ha de ser embaraeado nessa Industria?
Acho pois que se deve declarar esta IBr&D•
tla, e pela meama fórma que vem declarada
na Constltulgio a respeito doe cldadioa brazllelros. Diz mala o nobre Senador que nada
destas concessões, que ni.o eão necessarlu,
porque se os estrangeiros da ·Europa têm
coa·rldo para 01 Estad01 Unidos da Amerlca
que não podem competir· com o Brazll em
salubridade de clt.ma, riqueza e tertllldade
de terrltorlo, de multo melhor grado virão
para n6i convidados por estas vantagens .
Repare, porém, o nobre Senador que nlo 6
tanto assim como pensa. Os estrangeiros têm
atnuldo para 01 Eatad01 Unidos, ~»el01 prln·
clploa llberaea, e pelas multas sarantlas, que
am encontraram, e ê isto o que tem levado
aquelle Palz a tanta prosperidade. Onde nlo
houver garantias, que Importa que o terreno
seja !ertll, rico, e o clima saudavel 1 Fallemos
claro; os eatrangelroa ainda nio têm a maior
confiança em nós; julgam que somoa ainda
o que ha pouco tempo eramoa. E', pois, necessarlo expressamente declarar-lhe 01 dlrel·
toa, com que podem contar entre ·n6a, e tortanto, o artigo ni.o deve aer supprlmldo.
0 Sa. .M..aRQUJCZ DE CAIIAVBLL.\8: - Sr.
Presidente. Insiate o nobre Senador na necessidade do artlso. e quer que eUe puee com.
a declaraolo feita pela Conatltulclo. Eat&
permltte · aos cldadiCII brullelroa o uerclclo
"Supprlma-se o artlso 11. - Jlartael de de qualquer lnduatrla, uma vez que ella nlo
Caravenu."
seJa oppoeta aoe costuma publlcos, & aesu1 rança e & aaude dos cldadloa. Ora, se nestes
Fol apoiada.
termoe puder o e~tranplro eaercitar a aua
1
Industria, lhe deveremoa permittir tudo quanto
O. Sa. MARqua DE PARANAou.\: -Sr. .p6de tuer o cldadlo brulleiro; elle se poPresldente. Diz o nobre Senador que ae deve dert empregar na mlneraolo e no commer·
supprlmlr o artigo e a·· sua emenda, porque elo costeiro; flcaremoe com u ·mloe atadu .
buta para evitar os eatrangelroe o direito para. nlo fasermoa neata parte & sorte dOI na·
geral. Mal eu acho que s6 1110, sem nenhuma cloriaea melbor do que a doe eatranbCII, com
outra declarac;lo, nlo ê sufflclente. O que eu quem .nlo temos mala relapa, aenlo a.quel·
quisera ê que se declaruae pe~a meama f6rma ·rea que nascem da sociedade geral do genero
11ue a Constltulçlo declara no pararrapbo 2f humano. Oa estran1el1'01 ficariam no n01ao
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.palz . melhor apa.:tllhados do que os naclo· sões; mas é porque têm um bom Governo, e
naes, porque estes sotfrem o peso de todos os nós ainda o não temos tido, e por Isso os esencargos e os estrangeiros são Isentos de tt~an-getros não confiam. Elles am.utrlam de
muitos. Quanto ao que diz o nobre Senador melhor vontade, se tivessem confiança 110
sobre os maiores attractlvos, que offerecem os nosso Gaverno, é claro que nunca se confia
Estados Unidos pelos seus prlncl·plos liberaes, tanto em um Gover.no novo como em um já
bom seria este argumento no antigo Governo, estabelecido. Elles sabem que a nossa Conquc nos regeu, hoje porém, .perde toda a força stltuição tem garantias; mas não ignoram
dcpcis da. Constituição, que possuimos, que que ainda não está toda reduzida á pratica.
niLO offerece principies menos liberaes, pro· Finalmente nos Estados Unidos elles gozam
ve!ldo ao .mesmo tempo pela melhor fõrma de de mais liberdade pratica e entre nós ainda
Govern:l a maior segurança e tranquillidade, , é .preciso tempo, ainda é preciso que f~çamos
condição esta que devendo ser a mai·s apre- I Leis, que a !ponham em bom andamento e e:x:eciavel a todo o homem, quando é conne:x:a com cução. Uma das cousas que mais têm emba.raa verdadeira liberdade·, é para ·&&Sim dizer, Ç!ldo a emig.r·ação da Allemanha, foi o annun•
a - sine qua non - pa.ra o estabelecimento, cio que appareceu para que nenhum especula.ma.nutenção e •.Prosperidade de qualquer ln- dor trouxesse generos para o Brazil, porque
·dustria.
ninguem seria r.ecebido sem ser por engaja.
O Sr. .Marquez de Paranaguá pro- mento. Isto fez com que muita gente deixasse
nunciou um discurso que não foi co- de vir. Outra causa havia: os colonos eram
lhido.
forçados ao serviço militar, estas cousas che·
gavam á noticia de todos, e por isso' não viO Sn. VEIIGUEmo: -:Sr. Presidente. Eu nham.
votarei pelo artigo com a sua emenda, porJá um illustre Senador disse que os ln·
·que é necessaria; e como está concebida com · glezes exigiram a condição da conservator!a,
a intenção da Constituição, comprehende tam- porque não confiavam na Constituição; e
bem algum regulamento a respeito da indus- I mais se haviam de confirmar em sua opinião,
tria; por exemplo, o commercio de cabotagem , quando viram os negociadores fazer um ar·
era prohibido, mas concedeu-se por Tratados. 1 tigo contra a Constituição; porém emfim to'Quanto á extracção dos diamantes, está claro, ' das estas cousas sõ com o andar dos temij)os
que se deve enten:d·er sempre na conformi- é que se hão de· regular, então haverá plena
· dade das Leis; esta expressão aqui - qua.l· confiança; e no entretanto bom é que se fa.·quer que elle seja. - a,mpliava muito.
çam aos estrangeiros aquellas promessas, que
1
Ha outra emenda para supprimir-se este 1 forem mais convenientes, porque elles não
artigo, porque não é necessario; eu não sei se hão de vir para o Brazil sem que primeiro
diz que não é necessario, porque se entende tenham confiança no seu Governo.
O Sn. MARQTiEZ DE . CARAVELLAS: - Sr.
que qualquer estrangeiro póde exercitar esta
industria, ou porque não é isto preciso. No Presidente. Bem cxtraordinario é para mim, e
'J)rfmefro caso direi, que assim como foi ne- 6 a primeira. vez que ouço, que um négocfacessario na Constituição, assim tambem é dor nosso fizera um annuncio tal como xefeaqui. A Constituição julgou .necessarlo decla· rio o illustre Senador; mas ainda quando se
rar no cidadão brazlleiro, e qual ·foi a motivo pudess~ mostrar algum documento deste fadis..qo? Foi porque o direito de exercer a ln· cto. notarei primeiramente, que gazetas não
dustria era coarctaxlo por outras Leis, e & podem servir de provas; del)ols requereria
'Constituição removeu· os embaraços que en· que a Camara reflicta, que as Naçé'Ses da Encontrava a Industria. Mas daqui nllo se segue ropa têm o maior ciume da emigração para. a
11ue v·indo o estrangeiro habitar entre n6s, Am'erica, e procuram por todos os meios despossa exercer todos os ramos de industria; ê acreditar os Governos do Novo Mundo, par1~
.mister conceder-se essa franqueza, atê mesmo desanimarem a bem pronunciada propenção,
para que possam entrar no .nosso· ,terrltorio.
que têm hoje os Europeus de virem para
Allegou-se que os Estados Unidos .têm ad· esta parte do mundo. Eu já propuz A ComCJUlrldo grande populacAo sem estas conces· missão de Colonisaciio, porque especialmente
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lhe pertence, que fizesse uma Indica~ü.o para deve ser tida. por verdadeira. O.ra, eu creio·
·que o Governo houvesse de mandar tirar de que nenhum especulador para cá veio, como.
todas as fortalezas de registro dos portos do tora.m para. os Estados Unidos, e só sim.
l·mperio um mappa de todos os estrangeiros, gente assalariada. Em quanto a forcarem-se'
que entravam e outro daquelles que sabiam os .colonos para assentarem p.raca, algumas
para t6ra do Imperio, para conhecermos quan· portarias 11 no Diario do Governo a esse res·
tos· tinham vindo e ficavam no nosso 1\úz. peito, isto não é cou·sa. multo nova, pois que
Talvez se nós tlvessemos disto um . m!llppa ha 3 ou 4 annos que ellas se publlcaram na·
exacto, vertamos que nos Estados Unidos, no queUa folha. Responderei agora ao que se
principio, não tiveram uma. affluencia tão notou sobre os Tratados: diz a Constituição
grande como entre nós. :Portanto, esse ftlto que ficam extlnctos todos os prlvilegios pes·
de gazeta, destinado a aterrar, muito pouco soaes; e diz um Tratado que os Inglezes po-effeito tem produzido.
dem ter juizo particular, por consequencia é
Tambem· .para mim é novo que algum co· isto lltteralmente opposto á Constituição. Di·
lono tosse forcado a entrar na tropa; t~I:vez zer-se que os Tratados acabam, e que as Leis.
haja confusão nesta materia, entendendo-se são permanentes, parece-me que nem ·é verque fom.m forçados os colonos, que depois J dadeiro, nem desculpa. este facto: todas as.
livremente se engajaram: .ou .mettendo entre i Leis são amoviveis de sua mesma. natureza,.
os -colonos n.quelles que tendo. vindo engsja- 1 revogam-se, quando convêm, conforme as clr·
dos para a tropa, queriam depois dispensar-se cumstanda.s exigem; mas um Tratado ha de
da obrigação que tinham, para serem colo· durar necessariamente aquelles annos conven·
nos; isto póde ser, o mais creio que não. Por- clonados. A Lei dura emquanto convém; logo
tanto, não se devem emittit na Cama.ra cou- é de sua natureza mais amovivel do que o
sas de tanto descredito para nós, .como seme- Tratado; ella não dura senão emquanto as.
lhante violencia, sem prova irre!ragavel; eu. circumstancias pedem, e revoga-se quando.
desejaria que se apresentassem .provas della. convém; o Tratado não se póde revogar sem
Quanto ao commercio de cabotagem, que que expire o prazo esti,pulado.
o lllustre Senador trouxe como infracção de
Deu a hora e ficou esta materia.
Lei, el!e antigamente era mais extenso, poradiada.
que comprehendia Portugal e todos os seus
O Sr. Duque Estrada partici!pou que
dominios, mas hoje é só limitado ao Brazil,
o Sr. Borges .não comparecia por se
porque Portugal já não faz parte da Nação.
achar incommodado.
Ora, nunca foi prohibido âs Nações estranhas '
Ficou o Senado inteirado.
fazerem semelhante commercio, uma vez que !
o não fizessem entre os nossos portos: s6 ti·
O Sr. Presidente desLgnou para or··
nham a differença. as favorecidas por Trata·
dem do Dia:
dos de pagarem os direitos, que eram geraes
1. o Continuação da 2• discussão do
a .todas quando os generos não eram seus. A'
Projecto ndiado.
2.0 3• discussão da discussão reguvista disto cabe a recrimlnaçll.o, pois jãmals
lando o expediente das certidões em
se concedeu o commercio de cabotagem entre
os nossos portos, senll.o !por Lei da Assemtodos os Tribunaes.
. 'bl.éa, e provisoriamente, para soccorrer o
3. 0 3• discussão da Reso!:::;ão de·
·Ceará e mais Provlnclll8 do Norte, que sof·
clarando os vencimentos dos Vlce·
Presidentes, que servirem as presl·frlam o flagello da fome.
O SR. VERGUEino: - Sr. Presidente. Sou
dencias das Provlnclas.
-obrigado a dar lnformaçl5es sobre os factos 1
4. 0 3• discussão do Projecto de Lei.
que apontei. Affl.rmam muitas pessoas que vem
l)elo qual os arrematantes de quaes··
nas gazetas de Allemanha aquelle annunclo;
quer rendas publicas, ficam isentos
eu nll.o o II, porque nll.o sei allemll.o, mas le·
de propinas e quaesquer outras des·
ram pessoas que o nbem; se essa de.clara.çll.o
pezas de arrematação.
foue falsa, claro estA que devJa o noaso ne5.0 A Resolução incorporando a
«oclador desmentll-a, e emquanto o nll.o fu
Vllla de Queluz, e seu termo, na Pro-.
J
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vincia de Mina.s Geraes, á. Comarca
de Ouro Preto,
6. 0 3• discussão do Projecto de Lel
abolindo os privilegias concedidos á.s
fabricas ode mineracão, aos engenhos
de assucar e fazendas de cannas.
0
'/,
O Projecto de Lel sobre o des·
empenho dtls attribuicões dos Canse·
lhos Geraes das Provincias.
Levantou-se a sessão depois das 2
horas da tarde.

·32• SESSÃO, EM 12 DE JUNHO DE 1829
PRESIDEXCL\.

DO

SU.

DISPO CAPELL.iO·:\IÓB

A's 10 horas, achando-se presentes
35 Srs. Senado:-es, declarou-se aberta
a sessão; fez-se a leitura da Acta, e
approvon-sc.
O Sr. 1• .Secretario declarou que o
cidadão l\f.ancel Carneiro de Campos
offerecera ao Senado um plano sobre
o meio de restabelecer o credito do
papel de circulação, e facilitar ao Governo o pagamento da divida ao
Banco
Foi recebida esta offerta com ngra~
do; e em consequencia de varias observações, decidia-se que se remettesse á Commissão de Fazenda para
dar o seu Parecer sobre a impressão
do mencionado plano.
l:leguio-se a 1• parte da Ordem do
Dia, e o Sr. 2• .Secretario leu o artigo
11 do Projecto de Lei sobre os direitos dos estrangeiros residentes no
Imperio, que ficara adiado na sessão
a.nterior, com duas emendas
"E' livre a todo o estrangeiro o exercicio
11a sua industria, qualquer que ella seja."
Pedia então a palavra, e sendo con·
. cedida, disse:
. 0 SR. CoNDE DE LAGES: - .Sr, Presidente.
Parece-me que este artigo não deve passar
tal qual se acha. N6s temo~. o commerclo de
cabotagem, o da polvorB, o do diamantes, etc.;

daqui vê-se que os estran.geiros não .podem
exercer francamente este commercio e fndua·
tria; elles só querem saber. se no BrazU h&
seguranca. pessoal: demais, se elles por este
Projecto já ticam gozando da .protecção das
Leis, para que é mais este artigo? Julgo que
se deve supprimir.
O Sn.

M.utQu!::~

llr~

C.\!~.\Vt:LL.\.S: -

~!'.

Presidente. Está sufficientemente explicado,
Sr. Presidente, o que hontem se disse a respeito do que é materla de facto: resta agora
tratar do artigo, que é de direito. Eu vejo
que o fim disto é, em lugar de se fazer uma
Lei de Naturalisação, procura-se conceder e
garantir certos direitos, para que os estrangeiros venham livremente; se é este o fim,
é necessario que as gara·ntias, que nós lhes
prestn.mos, vão bem firmadas, e com toda a
clareza. Ora o artigo não pôde passar, porque
é livre a qualquer exercer a sua industria, e
isto abrange tudo. Vejamos agora se esta
emenda que se fez, remedeia; 'Parece-me que
não, porque é uma restricção mentaJ. O estrangeiro não p6de saber quaes são essas
cousas, que se comprehendem .nas palavras da
emenda. .quan-do diz - salvas .as restricções
legaes - e como se hão de arriscar homens.
que tenham cabedaes, ou industria, quando
póde succeder que ao chegar ao Brazil se tenham posto algumas restricções legaes que as
embassem, e lhes não façam conta? Isto não
é garantir, porque fica salvo o poder de restringir, como bem parece:-; portanto acho
que o a.rtigo deve ser sup:primido, aliás ha- ·
verão grandes embaraços, e em vez de conci·
liarmos estrangeiros industriosos, os afugen·
ta-mos.
O Sn. OLI\'!nu: - Sr. .Presidente. O nobre Senador impu:gnou a emenda dizendo que
não ha garantia, visto acharem-se as palavras
- salvas as restricções legaes - ;ntão muito
poucas garantias nos dá a Constituição, que
nos rege: eu as leio (leu), togo engana-nos
este Codi-go Sagrado; e se as garantias pcrmittidas pela Constituição não servem de
cousa ~~;lguma, eu não vejo para que ella sir·
va. Parece-me por Isto que não tem forca o
argumento do nobre Senador.
O Sn. MAnQUEZ DE CAnA\'ELLAs: - Sr.
Presidente. Tem gra.nde força o meu argu·
mento, pois que as garantias dadas ao cfda·
dão não são concessões que se lhes fazem. são
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declarações de direitos, que elles possuem, e geiro dirá: eu quando me propuz a exercel'
que o Governo afiança. que Impreterivelmente esta industria, não havia tal distlncção; põde.
a.s ha de respeitar. Não ê assim para cow isto ter lugar? Confesso que não enteudo se·
os estrangeiros no caso que tratamos; esse melha.nte cousa.
artigo trata d~ uma verdadeira conces~i\",
O 1h MAliQU~x n~:: S.\N1'0 A:UAR!;: - S1·•..
que lhes fazemos, e podlamos deixar de fs.· Presidente. A questão tem, 'o'Cri&do sobre a
fazer, ou llmital·a como nos parecesse mais suppressão deste artigo 11, e tem~e para. :sto
conveniente. E' portanto preciso que Yá ct·m formado hypotheses para. dellas se deduzi.'.' a
multa. clareza, para. que elles .nao abusen: em necessidade da suppressão. Quanto a mim os.
detrimento nosso. A industria ê todo o tra.· nobres Senadores nesta questão laboram clJ'I
balho dirigido pela intelllgencia; ha "nestes um equivoco. Pergunto eu: qual ê a 11ecessi·
termos industria agrlcola, ma.nufactureira, dade desta Lei? E' para que os estraJlgeirCJs.
commercial, etc.; vem o estrangeiro e diz: gozem de plena protecção das Leis, nem ou·.
é livre qualquer industria; compra ou f.reta. tra cousa se póde entender, porque o a"Ugo·
uma summaca, e entra a fazer o commerclo 1o diz (leu) : logo os estrangeiros estão sude cabotagem; outro vai lavrar diamantes, je!tos ás restrlcções da Lei. Dizer-se que tod~J
etc.; pois ha de se deixar este abuso na ln· 1 o estrangei'ro pôde usar d~ sua Industria,
telligencla daquelles que hão de executar a · quc:·erá dizer que se fazem contractos? Não:
Lei? (Não se colheu o seguinte do seu dis· E' dizer que é livre ao estrangeiro usar de
curso.)
sua industria no nosso Paiz,. e .isto o quer a
o Sn. OLIVEIRA: - Sr. · Pre~idente. Não Lei. Porém argumentou-se com o commercio···
posso conceber como o nobre Senador tenha de cabotagem, etc. Sr. Presidente. O artigo é
aqui por m~itas vezes citado, que na Ingla: muito claro, e toda a intelligencia que se lhe
terra não ha um só cidadão que não saiba quizer dar contra não é deduzida da boa ra-.
da. in-dustria. dos mais Palzes estrangeiros, e zão e da justlca.
O Sn. MARQUEz DE CARA\'ELLAs: - Sr.
agora diga que elles ignoram o commercio
privativo dos Brazileiros. Parece-me além Presidente. Pelo. que diz o nobre Senador,
disto que o nobre Senador labora em um equi- deve ser o artigo su:pprimf.do, pois se elle diz
voco, porque quando a emenda diz - das res· que o que se contém neste artigo 11 já. está.
tricções Iega.es - é para fazer distincção do enunciado no artigo 1°, porque nelle se diz
commercio qu.e só llci•tamente póde ser feito que não se ha de obstar ao exercicio da sua
pelo· cidadão brazlleiro, e Isto para os es- industria, para que então é que vem aqui este
ti'angeiros, que vierem daqui por dla.nte.
artigo? Nelle o que eu vejo é, que fica livre·
o Sn. MABQUEZ DE CARAVELLAS: - ·Sr. a todo o estrangeiro o. exerclcio da sua. lnPresidente. Agora é que eu entendo, que o dustria., qu~lquer que ella seja, isto não· é.
mustre Senador, · autor da emenda, quando contracto, mas ê garantia, e quer dizer que
pOz - restricções legaes - quiz dizer, aquel· elles podem estar seguros com esta lei para
Ias .que existiam já. Ques são estas restrlccões se deliberarem a 'vir estabelecer-se no Brazll;
legaes? São de certo as que se ·fazem por L~1; porêm para Isso ~ p~eciso que se marque as
e isto ê tanto de presente, como de futuro. restricções, que p6de ter a Lei, porque do
porque o Poder Legislativo nlo .fica coaretatlo contrario p6de o estrangeiro trazer uma in.,.
:para não fazer outras Leis. Sert Isto porven· dustria que lhe não :Prohiba a Lei; chegar
tura algum Tratado? Nl.o; eete Projecto li A.qul e diz-se,Jhe que nAo ~6de usar della., porpara todo o genero humano;' venha quem que outra Lei a prohlbe; e ha de este estran- .
v:ler, se trouxer industria ba de trabalhar. Se gelro, depois de soUrer grandes incommodos,
fosse isto um Tratado, estaria a Assemblb p.crder o seu cabedal, e despedir a •gente que
fazendo cousas que lhe·· nlo pertencem. PoiP. Msa.lariou? Parece-me portanto que esta Lei,
ha de vir um estrangeiro para o BruU, v. g. uma vez que se nAo Jlmite aó principio ge·
manipu'lar tabaco, e depois de estar exercendo ral de que todo o estrangeiro ha de ter ~
a sua industria, vlr4 uma Lei que lhe diga protec~llo oplena daquUio que l1 direito lndl·
que o tabaco s6 deve •er manipulado por na· vldun.J, considerado como membro · da socie·
clonaes, ou peJa Fuenda PubJlea! O eatran-. dade em geral, havemos de nos achar em~ .
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muitos embaraços, e assim como. deve ·ser
supprlmldo este artigo, devem ser todos os
outros, ;porque passa.ndo a Lei, desta fórma•
ha de haver grande risco de pretenções ex·
travagantes da parte dos estrangeiros, e Jl.
mitando o artigo com a generalidade da.
emenda, .não é garantia.

o Sr. Marquez de .Santo Amaro pu·
gnando · a favor -do artigo, concluio,
que se o artigo fosse supprimido, a
Lei nesse caso não era necessaria, e
então se::ia de voto que cahisse a Lei.
0 . Sn. CARNEIRO DE CAMPOS: - .Sr. Presidente. Eu tenho vacllla.do tambem sobre
este artigo, pelas razões que têm sido ponderadas; .mas essas dlfficuldades, Jogo mostra
que a Lei é de circumsta.nclas, e que nós estamos persuadidos que 1para attrahir a industria estrangeira é preciso convidar aquelles que a podem trazer ao nosso .Paiz. Eu
tambem sou de opinião que se não supprima
o artigo, porque, o que vem o .estrangeiro por
via de regra buscar no Brazfl? Vem exercitar a sua industria, pois que a respeito de
empregos .publicas, ha mui poucas excepções:
portanto vem pôr .em execu<:ão a sua industria. Ora, se uma Lei que nós dizemos que é
destinada a convidai-os, - fosse silenciosa. a.
respeito de sua industria, elles renunciariam
o Brazil. Se se diz, que passando o artigo
como está, ou com a emenda ou com outra,
que· se offereça, ficariam os estrangeiros em
duvida quando cá. chegassem, sem poder exercitar a sua industria, tambem sendo · a Lei
silenciosa, o caso será peor; porque falla.n·
do-se nestas restrlcções geraes, ou fazendo-se
com . alguma moderação, elles poderiam informaT·se do que tinham a .fazer; mas suppri·
mido absolutamente o artigo, é rpreciso que
elle tenha idéa do estado das nossas Leis a
respeito de restricção. Ora., estas não são
para receiar, nós não temos tantas como a
maior parte das Nações do mundo; temos sim
duas, trés, até quatro restrlcções, e por isso
me parece multo .racll arra.njaT-se isto na
Comm·issào, fazendo-se as excepções para o
exerclclo da Industria, como por exemplo, da
esta<:lo dos diamantes, do commerclo de ca·
bota.gem, e mais algumas outras, que por
motivos mui ponderosos, a leglslat~ra de,•e
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tirar em favor do Brazil. Por este tPJano,
vendo os estrangeiros que o nosso systema em
mateziu de industria -é muito liberal, e ac·
crescentamos mesmo, que por motivos ponderosos, a legislatura não podia conceder estas
e aquellas franquezas, elles virão com toda.
a confiança. Esta maneira é mais capaz de
os convidar, -do que um silencio absoluto; por
estes principias acho que deve subsistir o artigo.
O Sn. ·MA.RQUEZ nE CARAVELLAS: - Estou
por esses principias; e se julgo que não se
deve declarar -é porque assento que era excusado estar ex,;~ressando isto; .que aquillo
que é de direito das gentes, e que toca a seus
direitos individuaes, · sómente se expresse na.
generaiJida;de que está no primeiro artigo,
que vinha a ser o mesmo (leu). Esta regra.
geral bastava: ella contém tudo que são attribuições que cada um ·goza, como homem, e
como membro da sociedade geral. Ora, sómente a Lei deve expressar outras causas, que
vêm a ser aquellas ·que nós concedemos, demais do que estes direitos naturaes, a saber:
adquirir bens de raiz, poder dispô r delles ·
como bem parecer, exercer a sua industria;
fazer doações, etc., que são cousas que não
se suppõe neste principio geral, mas a;gora,
estar individuando semelhantes individuações, estabelecem o ~rtigo de tal maneira, que
póde haver risco nessa •protecção illimitada;
protecção que talvez seja offensiva. aos mesmos nossos interesses e depoi!? queiram que
sejam sustentados, pelas suas Nações, quando
virem que disto resultou Interesse aos seus.
E' por isso que eu quero que se vão tirando
esses artigos, principalmente ãqueHes em que
ha esse risco . .Se nós emendassemos de maneira que .ficasse bem claro, e que não destruisse a qualidade de garantia, bem, vai
então o artigo tal qual estã: mas es•te se-·
gundo artigo {leu) expressa, posto que deduzido do primeiro princi•:;lio que cada um deve
ser tolerante da religião que outro tem. Todavia como a nosso respeito ha alguma desconflan<:a, porque os portuguezes passaram
sempre por Intolerantes, é necessarlo que vã
esta garantia assim expressada, para tiraT
todo o medo aos estrangeiros. Se fizermos
uma emenda acharemos que ainda assim não
fica perfeito o artigo, maiores embaracos a;J-.
parecerlo, e eis o motivo por q.ue julgo que
é melhor supprlmll·o. Conceda-se aos estran- .
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geiros a seguranca geral dos seus direitos, e pura exercitar uma industria, deve saber da
além disso mais alguma cousa, porque todas Lei que ha sobre eila. Convenho portanto que
as Nncões assim o fazem, mus haja toda a o artigo deve passar com a emenda, porque
clareza, para que não arroguem mais daquillo esta não altera o esplrito do Projecto. Os
artigos que se têm produzido em geral, conque •lhe queremos dar.
0 SH. VERGUEmo: - Sr. Presidente. Eu tra a Lei, não têm agora lugar; produzam-se
não sou apaixonado de minucias nas Leis, e na. 3• discussão; talvez que então se emende
por isso queria que esta fosse em termos ge- para melhor, já que passou o primeiro artigo,
raes; talvez que em menos palavras se pu· convêm que este igualmente passe.
dessen1 comprehender mais cousas; ·apezar
Julgou-se debatida esta materla, e·
disto vejo que aqui ê preciso algum accresfoi posta á. votação.
centamento. Já passou que os estrangeiros
1.0 A suppressão do artigo 2°. Não
ficam debaixo da. protecção das Leis: logo
passou.
que isto se adopto.u, é necessario declarar de
2. 0 O arUgo, salva a outra emenda.
que maneira elles ·gozam desta protecção.
Passou.
Tem-se querido encabeçar este direito ~e
3. 0 A emenda do ·Sr. Oliveira, assim
exercitar a industria no direito das gentes, e
concebida: - depois da palavra -in·
parece-me que não tem lugar; o direito das
dustria
- substitua-se as seguintes -gentes não autorisa o estrange!.ro a entrar
salvas as restricÇões. - Passou, salva.
no territorio alheio, sem que o ·Governo desse
a redacção.
Paiz possa dizer: - 1Não quero· que exercites
Seguio-se a discuse:ão do artigo 12:
essa industria. - -De certo esse chamado direito das gentes o que garante é a sua seguram~a pessoal, para que não seja atacada;
"Artigo 12. Não p6de porém o estran·
mas o estrangeiro não p6de exercer a sua in- 1 getro publicar por escripto a sua opinião sodustria sem que o Governo permltta, IJ)orque : bre os negocias de politica interna do Im·
!lão é do direfoto das gentes admittlr um es- ;Jerio."
trangeiro no Paiz, sem que o Governo lhe·
Pedi o a· palavra e orou sobre esta
ma teria
possa dizer: - Vai-te embora do territorio
do Imperio. - Isto p6de elle fazer, uma vez I
que não hwja Le~, que garanta a sua exisO Sn. MABQUEZ DE C.\RAVELLAS: - Sr.
tencla e o exerclclo de sua industria dentro Presidente. Eis aqui um artigo que é um abelo Imperio. Logo, como se diz que não é ne- surdo. Pois não é livre ao estrangeiro emlttlr
cessarlo dar garantias aos outros estrangei- a sua opinião em qualquer parte? Isto é um
roã? E' isto mesmo que diz - queremos que direito; suJeite-se á Lei do abuso da liberdade
a sorte dos estrangeiros fique dependen•te do de Imprensa, sim, mas disse-se - venha você
arbltrio do Governo. - Será isto uma garan- para aqui, comtanto que a respeito do GoUa? Não, Jogo é 'preciso que passe o artigo. verno ten·ha a boca calada. - E' um contra·
Avançou-se que a emenda destroe a garan- senso. O artigo deve ser supprlmldo, ou en·
tia; não vejo que a emenda proposta, como tão declarar-se que é livre ao estrangeiro o
jA. explicou o nobre autor do Projecto, não emlttlr as suas opiniões, ficando .responsaveL
convenha a sua doutrina á mesma do Proje~ pelos abusos, na conformidade da Lei.
do, ou ~ uma e»plicação. Já estA. dito no prl. metro artigo que gozam da protecção das
O Sr. Marquez de Inhambupe pro-1
Leis, assim exercitando a sua ·Industria, de- 1
ferio um discurso que não ·foi colhido.
nm conformar-se co~ a Lei. Mas diz-se que J
o!l estrangeiros não saberão quaes são as ln- 1I
O Sn. MARQUEZ DE MAniCÁ: - Sr. Presldustrias, que estão prohlbldas; é obvio, deve i
prlmelra.mente Informar-se. -No estrangeiro, I dente. Se tratamos do modo de convidar com
quando entra no terrltorlo de qualquer Na· franqueza os estrangeiros, devemos obrar de
cio, deve procurar saber quaes sejam as Leis ! maneira tal que elles se encham de confiança.;
do IP!Liz que tem rela~ão com elle, porque é e entretanto eu veJo. que se pretende estab·
obrigado a observal-as. Quando se apresenta. lecer prohlblçiio em uma cousa que é mais.
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essencial . .Só no Go·.'erno marroquino se póde
revolucões. Este receio fez-me lemquerer que os homens não escrevam. Que!
brar, que o bem maior, que podiamos
Pois os estrangeiros que vêm domiciliar-se no
.fazer ao Brazil, com esta Lei, em
Brazll niio terão interesse por este Paiz, não
nossas actuues circumstancias, era
serão homens cap:1zes de respeitar a. Lei da
desembaraçar o exercício da industria estrangeira, sem corrermos os
liberdade de imprensu? Os Paizes mais cultos, como por exemplo a. Inglaterra, ha es·
riscos das intrigas que podem producriptores francezes e de outras nações: até
zir os seus escriptos sobre a nossa
mesmo na época em que a França estava. em
politica; o artigo acautela esse mal,
por isso deve passar.
divorcio com esta sua rival, não houve medo
de que os estrangeiros escrevessem, e só nós
havemos de temer que elles escrevam no Bra0 S1:. ){AI:QUEZ DE CA!e.-.rr:t:.us: - Sr.
zil? Não têm os Inglezes e os Francezes as Presidente. Entendia eu que a suppressão.
nossas mesmas id·éas constitucionaes? Seria
deste artigo passaria até sem discussão aivergonha apparecer na Europa uma Lei nossa
é
.
t
guma · por m veJo, na o sem cspan o, que
prohibindo em um dos seus artigos
a cousa am
. d a. ' apparece quem o de~en
4'
da c. sus t en t e.
.
mais inter.essante, a liberdade mdividual, e a J Como é. poss1ve
.
d
- d
1 que qucren o nos ar aos
toda a sociedade, como é o escrever sobre po· es t range1ros
.
t an t as g"r
~ a t"
e
.
. be1eçamos
n 1as, .~.a
d~
lltica. E' certo que o nobre autor deste Pro- acrora uma pro h"b'c;1 1 ao
.. qm 11 o ql:e o h omem
"' . ama, qu e é 0 ex:"'rl'""
· os s eus pe nsa- ·
jecto attendeu a aLguns abusos, que ·têm ha· !'llals
. 11 =Ir
vido, mas não temos nõs meios de tolher essa
mentos? Porque não ha de o estrangeiro puliberdade illimitada aos estrangeiros? Elles
blicar a sua opinião a respeito do Governo?
não podem ter aqui partido, que lhes seja
Se acaso abusar, ficará incurso n:; Lei. Avimpreciso animar com seus escriptos; quando çou-se que não temos instrucçf~o: por isso
escreverem sobre materias politicas será na·
mesmo é que necessitamos dos :u:xilios de esturalmente em confrontação com o que se
criptores estrangeires. 1E não farú um bem
passa na Europa. Persuado-me que fazendo
ao nosso Paiz aquelle que apre:Jentar as suas
nõs uma Lei para convidar os homens indus· reflexões sobre qualquer abu;:.o, que possa.
triosos a virem estabelecer-se no nossso Paiz descobrir no nosso Governo? Aquclle que disnão devemos consentir nella um artigo de tal correr decentemente sobre alguns defeitos, que
natureza, porque isto embaraçará a emigra- encontre, até mesmo na Constituição, não
ção, que queremos promover, e afugentará os
nos ajudará com as suan luzes? Por que ha
homens de luzes que nos são muito uteis.
de ser isto prohibido no est:-angciro, quando
O Sr. Marquez de Santo Amaro ( en·
tre muitos argumentos com que sus·
tentou o artigo, disse por fim): que
a Lei tendia a convidar os estrangei·
ros de merecimento; que lhes era li·
vre exercitar a sua industria, .lllas
sem se emiscuirem com os nossos ne·
gocios de casa, e que tal era a intelli·
gencia do artigo. - Não se mettam
com a nossa ,politica, não fomentem
partido, não escrevam. E não podem
apparecer genios turbulentos? ~ara
que deixar-lhes tão franca liberdade?
Queremos sim lllustração, mas evitemos Intriga. N6s ainda nii.o estamos
como na Europa, ainda a nossa instrucção não oé geral; . e por falta della,
é que os povos se precipitam em

cada um de nós o pôde fazer? A Constituição deixou materia para isso; e11a. não põde
ser perfeita sendo obra dos homens; ainda
mesmo se .fosse perfeita, os seus executores,
por isso que são homens, não podem executai-a com perfeição de anjos; e por consequencia se o estrangeiro indicar'" com maneiras decentes algum abuso sobre a sua execução, e de tal modo que não perturbe a ordem publica, fará um bom servic:o. o artigo
portanto não p6de passar como está; assim·
em vez de attrahir estrangeiros, repelle-os.
N6s não podemos ceder do beneficio, que resulta. da communicação dos homens instruidos; os seus es~riptos podem ser de grande
uttlldade; se queremos luzes não devemos
prohtbfr que se escreva; aliás teremos um
Governo como o .marroquino ou veneziano.
onde nAo se p6de fa.llar sem .medo.
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0 Sa. VEBOUBIRO: - Sr. Praldente. Eu nhoso que em Paiz, onde ha. &mR. Constitui·
qua.ndo vi tratar este artigo de veneziano e ção tio livre, e que tanto respeita os direitos
marroquino, cuidei que me tinha enganado do homem, appareca uma :proposição desta.
em sua. leitura: porêm vejo que a prohibição natu•reza, que certamente não deixará de ser
é sobre negocios interiores. Todo o cldadA.o considerada como heresia Jltterar!a em toda
tem esse direito de emlttlr a sua opiniA.o em a Europa.
negocios pollticos, e por que? ·Porque é membro dessa sociedade; mas como pôde este dl·
O Sr. Marquez de Maricá pronun·
ciou um discurso que não se pôde coreito pertencer a um, que não é membro"della?
lher.
Ninguem nega que é necessaria a propaga~o das luzes: mas agora o que aqui se trata ,
é se o estrangeiro põde misturar-se com os
O Sn. CAnxEmo DE CAMPos: - .Sr. Presi·
nossos negoclos particulares: estes não se dente. Parece-me que o artigo não pôde pascomprehendem nessa propagagão de luzes, de sar como está, e sou de opinião que se diga
que precisamos, elles podem baralhar-nos, e .a mui expressamente que os estrangeiros podem
experiencia tem ·mostrado, que os periodlcos exprimir os seus pensamentos, porque isto é
mais tmp:-obos, que têm apparecido no Rlo uma das principaes garantias do homem. A
de Janeiro, têm sido escriptos por estrangel· sociedade civil hoje faz uma grande associa·
. ros, e qual é a razão? ·E' .·porque o estran- ção, e todos os homens têm Interesse em que
geiro não está su-Jeito á opinião ·publica. Exi- cada uma das associações seja a mais perlado dos seus parente•, dos seus amigos, dos feita, porque todos têm direito de se mudar
seus concidadãos, pouco lhe importa a opi- de uma parte para. outra. Por isso offere<:o
nião publica. Eis o motivo por que talvez es- esta
ses periodicos indignos de apparecer, e os
El!EXDA
mais infames do nosso tempo, são todos redigidos por estrangeiros. E para que havemos
nós de dar-lhes esse dlrelto que só deve com"Poderá o estrangeiro publicar livrepetir ao cidadão brazlleiro? Eu acho que o mente as suas opiniões, respondendo pelos
direito de exprimir os pensamentos é um dos abusos, na conformidade da Lei - salva a.
maiores direitos politlcos: e porque havemos redacção. ..;.... ·Carneiro de CamipOB."
de dar aos estrangeiros? Em tal caso é meO .Sn. VIscoNDE DE ALcANTARA: - sr.
lhor conceder-lhes carta de naturallsação.
Presidente. Eu queria que no caso de passar
O Sn. MABQUEZ DE CABAvELLA.s: -Sr. a emenda, fosse a pena em artigo di·
Presidente. Não estou nos princlpios que verso, para se augmentar. Pergunto eu, o
acabo de ouvir, e por issó não concordo com crime de abuso de Imprensa em um nacioo .nobre Senador. Estou que o direito de emit· nal, ·não póde ser o mesmo que no estran·
tir a opinião é direito natural; o homem é geLro? Ou se ha de pOr um additamento nesta
social de sua natureza, e por isso lhe foi dada Lei, ou na dos abusos da liberdade da 1ma palavra para exprimir os seus pensamentos. prensa. O estrangeiro que commetter abuso de
A perfeição, a que o homem é destinado, não imprensa, principalmente em certos crimes,
se põde conseguir sem que pela emissllo livre ser4 lan~ildo f6ra do lmperlo, o que não ·póde
da opinião se enriqueça a massa geral dos acontecer com o nacional. :Passando a maconhecimentos. Este direito tem o estrangeiro teria, eu quero que o estrangeiro tenha pena
como homem, e membro da associação geral; maior, bem como a de saht.r do Imperio, -prln·
vindo para aqui, não a .. perde e nós o deve· clpalmente em ma terias Politicas ou intermos respeitar; dA-se-lhe aqulllo que é de ill~ nas.
reito J).a~ural. Portanto não me parece que
O :SR. CARNErno DE CA:'IrPos: - ar. Preslos argumentos do nobre Senador possam de dente. Logo que accrescentamos que nenhum
maneira alguma. destruir os que se têm :feito homem .deve ser privado deste direito natuçontra o artigo. Para ·que havemos de pro-j ral, ficam os estrangeiros auJeltos ao dellhlbir? Para que nllo se mettam com o nosso i cto do abuso. Portanto; não me parece neGo\·erno Interno? :Parece-me multo ,·ergo·; cessaria essa dlstlnc~:ão, nem otfereço emenda."
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separado. Agora acho que devemos
Presidente. Eu na.o concordo com o que se :tratar da materla vencida, lato é, adoptada
disse, porque os abusos da liberdade da im· ! jâ na Lei da llberdade da. Imprensa.
O Sn. Vxsco~DE DE ALCAifTAnA: - Sr.
prensa são sui generis, e quando o estrangeiro .
cabe neste crime, tem mala consideração, e Presidente. Concordo em que esta materla
nõa por este modo vamos como praticamente. :deve pertencer principalmente a essa. Lei, que
Temos visto mandar J)ara fóra do Imperlo a : lembra o nobre Senador, mas como esta agora
•trangelros, e sem processo; se foi bem ou ê como uma fiança ás' gar&nti&s do estran·
mal feito, nlio havia Lei. Eu quero que o Go· gelro, parece-me acertado que nella se mar·
verno faça Isso autorlsado, para que não que a pena que deve ter, se abusar. Al'm
àajam arbitrariedades.
· disto, quem prohlbe que vá isto em dua.s
O ISR. C.\RNErno DE CA~IPos: - Sr. Presi· Leis? Serâ assim melhor, visto que não póde
dente. Eu não sei o que se tem feito, o que me resultar algum ma.i.
pa.rece ·ê que o estrangeiro que está estabele- ,
Julgou-se a materia discutida e
propôz-se ' votaçlo:
cldo entre n6s, nAo póde ser lancado fóra sem ;
t.o o artigo 12, tal qual. Não pas·
a.lguma formalidade. Assento que elle põde ser •
sou.
castigado quando Infringir a Lei, assim como •
2. 0 o artigo redigido na fôrma da
póde acontecer commigo. Se é preciso haver .
emenda do Sr. Carneiro de Campos.
essa pena, o seu lugar deve ser na Lei de li· :
Passou.
berdade da imprensa. Julgo pois que uma vez
3. 0 A materia da emenda. do· Sr.
que a Lei ê su.fflciente para reprimir o deli·
cto, tanto ê a. respeito de um, como de outro. ·
Visconde de Alcantara. Empata.ram-se
O Sa. PRESIDENTE: - Esta. idéa está de·
os votos e por isso ficou adiada.
clarada no artigo 15 deste mesmo Projecto.
Seguia-se o artigo 13:
(Leu).
O SR. CoNDE DE LAGES: ~ Sr. Presidente. ·
"Artigo 13. A contravencão do artigo a.n·
E' só em tempo de guerra, como explica o a:r- tecedente será punida como abuso da liber·
tLgo àntecedente. ·
dade da imprensa, com a. pena. correspondenteO Sn. MABQUEZ DE CARA\"ELr.AS: - Sr. â gravidade da materia do escripto ou im·
Presidente.·~ o nobre Senador assenta. que só . presso."
·
por ser estrangeiro, deve o homem ter uma :
Julgou-se este artigo l)rejudicado.
pena. maior, então, declare-se no artigo 2o e ·
Suspendeu-se então a discussão do
:Projecto, emqua.nto o Sr. 1° Secreta·
deixemos isso para outra discussão. O estran· :
geiro, que tem uma hospitalidade, e uma pro· ,
rio fez a leitura de um offlcio do
teccão em virtude della. não deve &.busar do i
Ministro dos· Negocios Estra.ngeiros,
bem que se lhe faz; e se· o Governo acha que j
no qual de ordem de Sua Majestade
o Imperador, participa.va que o mes·
a sua presenca é incompatlvel com o bem do :
Estado, p6de dizer que se vá embora; é prin· ;
mo Augusto Senhor se achava na neclpio adoptado no ·Direito das Gentes.
l
cessidade de enca.rregar o Senador
·Marquez de S. João da Palma. de u~a
Leu-se a emenda do Sr. Visconde I
Commissão f6ra do Imperio, exigida
de Alcantara, concebida nestes ter· ·
pelo bem do Estado.
mos:
·~·EMENDA
0 ·SR. MABQUEZ DE ABACATY: - Sr. Presi·
dente. Peco .ã Camara que permltta interrom"Addindo A emenda. : - Inclusive ser per a discussão, emquanto se deUbera sobre
l&nç&do f6ra do Imperio. - Visconde de A.l· este officlo, que ê de multa urgencia. Serd.
otJntariJ."
bom que nesta mesma sesslo se me commtiFoi apoiada.
nique a decislo.
0 'SR. CARNEIRO DE CAliPOS: - Sr. Presl·
Approvou-se a urgencla, e entl'OU
dente. Esta Lei nlo ê penal, ·quando se trata.r I
em discussão.
sobre os estrangeiros, lembre-se · entAo este 1.
Pedio a palavr&
DE
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0 SR, VIBCONDJ: U CONOONHAS: - S.r. BMbacena, e portanto, o Senado deve eOD•
Presidente. Pareee-me que este Senado deve sentir.
O Sa, VEBGt7EIBO: - Sr. .Prealdente. o·
conceder a llcenca, porque está nos te.rmoa
da Constltulclo, artigo 14. .·
artigo 34. da Constltulclo é uma excepgio do
O SR. VDGuEiao: - ·Sr. P!estdente. En· artigo 33, que diJ assim: (leu). Ora. te DQ
tendo que a Camara deve ser tn·tormada do lntervallo da aessio o Governo nlo p6de em·
motivo ou neceesidade que tem o Governo presar um membro das Camaras ·fóra do Impara empregar fóra do Imperto o nobre Se-~ perto, ou em commlsslo, que o embarace de
nador afim de sabermos se está nos casos do comparecer no tempo maroaldo p~a Lei,
artigo da ConstttuteAo, porque ella diz .assim: 1 quanto mais estando aberta a sesslo? Se no
(leu). E' necessaJrlo julgarmos se é tndls- 1 artigo se dissesse, que quando o Governo af·
pensavel â segurança ou bem do Estado que , firmar que neceestta empreJ&r o Senaclor, a
safa este Senador. Sem sermos informados I·Camara lhe dê llcenÇa então nlo precisava
não estamos em ctrcumstan. elas de votar.
o Governo Informar. Mas o artigo nio dlsae
O SR. Go~ono.:: -Sr. Presidente. o GO:. Isto, diz sim, que se por algum caso lmpreverno indica urgencta e diz que é preciso ,.visto, de que dependa a segurança publlca ou
J)ara o bem do Estado: Jogo que :resta mala I o bem do Estado, fOr tndtspensavel que aisaber? Este caso ê tdentlco com o do Marquez · gum Senador ou Deputado sala para outra
de Barbacena; e se entAo nlo .foram prectsaa commtssilo, a respectiva CamMa o podert deoutras Informações, agora tambem não se de- termtnar. Claro estA que para ser dispensado
vem pedir, e multo pr1nctp8.Imente quando 0 I precisa a Camara saber os motivos, afim de·
Governo declara tio urgente este negocio, que I determinar a sua Ida. Porém, eomo o Exm. .
quer, se f6r posstvel, boje mesmo a decisão 1 Ministro dos Negoclos Estrangeiros afffrma
i que nlo p6de apresentar esses motivos agora,.
da Camara.
O SR. MARQUEZ DE .ARAcATY: - sr. Presl-1-d:ve Isto satisfazer; mas não se diga que
dente. Eu fui prevenido pelo nobre senador. i n deve a Camara sabei-os. Eu nlo tnsfsttrei
Não é esta a occastão de declarar 0 motivo mais sobre a lnform~ão; como o Exm. Minlsque tem o Governo para empregar 0 membr~ tro diz que não ê tempo agora de explicar
deste Senado em commissft.o urgente· pede-se 1os motivos, respeito o segredo e a urgencla, e
â Camara que dl&Jlense a sua asslst~cla aqui j elle sert o responsavel.
como Senador, e · nada mais. devo dizer por i
ora, senão que assim convém ao bem do Es- !
Julgou-se debatida esta materla, e
ta do.
i
o Sr.. Presidente propOz, se o Senado.
determinava que o Sr. Senador Mal'·
O SB. MARQUJ:Z DE CARAvELLAs· -·Sr i
quez de S. João da Palma pudesse s&··
Presidente. E' lnnegavel que 0 Gove~no e~ ,
suas communlcações com ae cortes estran- ;
hlr P&'l'& a commltlllo de que Sua :Magel r as tem muitos negocfos, que nem pôde, .
jestade 0 Imperador o encarresa.
Resolveu-ee que sim, e que nesta connem deve revelar, emquanto se tratam. Se ;
f
elle· pudesse communfcar a esta camara os ;
ormfdade se offfcfasse ao respectivo
Ministro.
motivos, que o fazem empregar o nobre Se- ·
nador, sem duvida . teria pedido uma sessão .
Continuou a discussão interrompiSecreta; ma! talves es!e negocio exija grande
da do Projecto, entr&ndo em debate o·
14
segredo;
portanto, a licença deve ser conce- ' I
artt«o
·
.
dida, porque a reaponsabllfdade do Ministro ,.
.. Artl10 14
· A todo 0 estruget.ro ê saransalva o caso expresso na Conetltulçlo
.
!tida a aua propriedade."
O Sa. MARQUEZ DE 11ANro AKARo: - Sr. 1
.
Presidente. A Constltuicllo nllo t.mpõe ao Go-•.
Nlo havendo quem ·f&llasse, pOI-se-·
verno 'a obriga.çAo de diser A Assemblêa. 08 ,
a votos, e foi approvado.
motivos oecultOI e urgentes, que tem :para
SeguiMe o artigo 11.
mandar em comm111Ao este ou aquel,le mem·/
"Artigo 16. Qualquer estrangeiro p6de nobro. Estamos no meBmo caBO do ::Marguez de ~ Imperlo adquirir a propriedade de bens mo-·
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veis ou immoveis por doação, com11ra e ven·1 suem bens de raiz, porque entio 1 Lei & r.es·
da, testamento, herança, ou por ·outro qual· ·peito destes virl& a ter etfeito l"etroacttvo.
quer modo, pelo qua.l se adquire o dominlo Qual é a consequencia. do d-lrelto de proprfepleno ou utll."
dade? A disposição da minha ·propriedade, a
O Sa. VEBGVEIBo: - .sr. Presidente. Pa·/ meu bel prazer: se eu a nio qulzer conserrece-me que 'é neceBBarlo mudar esta ultima var; ora se elles já tinham esse direito nos
palavra; · seria melhor no lugar della dizer-se predios, que possuem e de que silo senhores,
- menos pleno - porque dizendo-se pleno ou como é que se ·ha de separar agora e81e di·
menos pleno, comprehende-se então . toda a relt-o, sem uma manl.festa infracção do ditorte de domlnio. Ma.s, eu achando justo que rei to o mais cardeal da assooiaçlo civll! São
o estrangeiro r-esidente no Imperlo possa a.!; jã senhores de bens de raiz; se nós legisla.qulrlr bens de. raiz, não me parece justo que mos para os que o forem daqui em diante,
elle possa, retirando-se, conservar ou tran!l· póde isto ter lugar; mas para os que já têm
mlttlr a outrem que não resida no Imperio: estas proprieda4es, de nenhum modo. Elles
nem que, o que não é residente nelle possa / se acham mantidos pela Lei do Palz, nem o
mandar comprar bens, ainda que esta hypo- mal é tanto como se figura a ;zoespelto dos rethese pa.reca não ser admlttida, porque aqui j sldentes que jâ têm estas propriedades; a
Jte diz {leu), comtudo eu queria Isto mais emenda, portanto, não .deve -passar.
claro. Queria que o estrangeiro, retirando-se '
O ·SR. VEBGUEIBO: - Sr. P.residente. Se a
para f6ra do Imperlo, pudesse allenar dentro ~ emenda é justa. pelo que pertence ás novas
de ó annos, isto aos bens que agora adherem; ! acqulslções, tambem o deve ser quanto ás ace aos que actualmente possuem bens, dentro i qulslções passadas; e o contrario é que seria
de 20 annos. Nas nossas clrcumstanclas é . injusto. ~ós devemos respeitar multo o di·
multo facl! adquirir bens de raiz; havendo · relto de propriedade; mas será isso por lngrandes capitaes nos reinos estrangeiros, po- · teresse dos estrangeiros, ou pelo da Nação!
dem mandar comprar aqui, bens como lá se ' Parece que é pelo da Nação. Ora, a respeito
contentam com o premio de dous e ·melo dos nacionaes, temos Lei, que manda a!ienaJt
por cento por anno, nenhuma duvida porão :l propriedade quando é preciso, e a utilidade
/
.
em ~mpatar assim capitaes, de que podem tt- publica ex1ge que os estrangeiros não sejam
rar depois grandes lucros..
senhores do nosso territorio. Se os espo!iasOffereco portanto esta
semos das suas propriedades, injustiça fôra;
mas nlnguem os espolia - antes pelo contra·
rio,
dá-se1hes um prazo largo, para que posEMEXDA
' s1m vender bem as suas propriedades, e as" A' palavra - ~dqulrlr _ accrescent~~e : sim não ha Injustiça. .Dffferentes são as Leis
- e alienar. -Em lugat' de _ utll _ diga-se Ia respeito das cousas moveis; as immoveis,
- menos pleno.
são sempre sujeitas ás Leis do Paiz, e nunca
Só ao estrangeiro residente no Imperlo é : ãs dos estrangeiros. Se ·deixassemos essas
permlttldo adquirir immovels; retirando-se propriedades ás Leis estrangeiras, sujeitariapara fóra do Imperlo será obrigado a alie· i mos as nossas de alguma sorte AHsua declnal-os dentro de 5 annos.
.. ! são. A Nação tem o dominlo emln:ente em toOs estrangeiros actualmente possuidores do o seu territorio; esse dominio deve pertende lm·movel, sendo residentes ·fóra do Impe- I cer aos membros, que ,formam a sociedade, e
rto, serão obrigados a alienai-os dentro de 5 ; não aos estran:geiros. Argumenta-se que é ln·
a.nnos. - Salva a redacção. _ Vergueiro.''
/justo, porque elles estão autorisados a possuir, não sei que haja Lei para isto; parell'oi apoiada.
/ ce-me que houve uma Provisão para obterem
uma sesmaria, mn.s isto. não ê em fórma. de
0 Su. MABQUEZ DE CARAVELLAS: - Sr. Lei; porque ainda que OS ·Reis podiam fazer
Presidente. Eu não posso admlttlr a emenda i isso, sem-pre ha alguma differenca sobre 0
-em toda a sua extensão; tenho ·algum escru- l effeito particular, do que é geral, e assim
pulo em abranger estrangeiros; que já pos·.·.parece-me ·que não existe Lei que autorise os
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estrangeiros a possuir. Quando se separarem 1 "· ultima parte da emenda Dio deve de •
de nós, conduaam como quizerem os seus bens/' nelra alguma puaar.
moveis: e · porque -não pOdem conduair ·os im·
Diz o nobre Senador que nlo ha Lei CJUI
moveis, disponham delles, pois que se separam 1 permltta aos estraugeiros POI88Uir bens fm·
1
da noBII& sociedade. JDu nlo vejo que haja ln· / moveis, e eu digo que tambem não ha Lei
justlca neste procedimento.
, que o prohiba, e nlo considero esta prohibt·
_ ·
C•"•V"'""
O S R. ....
--QUI:Z
DE
.....,. -.....• 8 ,• - ·Sr• i!çio como tnherente á qualidade de etttraa·.
Presidente. O Ulustre Senador olha para a i geiro. De tacto havia na Naçllo essa permts-.
juittça? Pois a mesma justiça exige que a )são, que ainda estA em vigor, e os estrangei·
Lei posterior nlo nnha destruir o. direito, i ros estão na posse clella.
.
que qualQuer tinha anteriormente. Esses mes·l
Bom será fazer alguma alteraçlo, llO~m
mos que dan t es f az iam parte . d a nossa Na• nunca com_ effeito retroactivo,. e nisto devem
·
d
é
e 1 entrar razoes publicas. Pergunta-se, são mui·
ção, e que por estarem hoje separa_ os, qu : tos os que têm grandes possessões para quesão estrangeiros, . esses mesmos nao tinham / seja necessario fazer aUeraçilo a. este ,reeesse direito tão radicado como o nosso? De- I eito? Não. Portanto não voto pela emenda.
pois de nossa eeparaç&o nlo temos nós ~eco- ' P O Ss. VEBGUEIBO: - Disse o nobre Sena·
nbecido esse direito! Nlo é s6 de facto, pois / d
t b
- ha Lei
hiba aoa
·
T tado or que am em nao
que pro
.
até .me parece que ..em ex11resso no ra
I estrangeiros o adquirir; :não é preciso que
celebrado com Portugal, que _diz, que se res-1 haja, porque elles nlo exercitám outros di·
peitarA a propriedade: s~ndo assim, que du· 'reitos além daquelles que a Nação lhes con·
vida ha de ter um effelto retroactivo esta i cede portanto não é necessarla a Lei que
nova dtsposteão? Se · ha necessidade, entio i l·h 'pr hib '
'
·es oa.
ã
0
muito justo seria que elles abrissem m das i
ora a respeito da retroaeção da Lei pro· uma
' s6
propriedades, como em iguaes c· i rcums tanc tas i' duzlo-se que os que tazlam · comnosco
nos p6de acontecer. illae aqui ~Ao ha esta ne- · sociedade commum, separando-se della, deYiam
cessidade, caso unlco e mui siDgular, em ~ue i conservar estas propriedades, faz-me dizer que
se desenvolve o dominio eminente da Naçao; então tinham tambem direito aos empregos
aqui não se trata disto. A· Constituição, quan· . publicas; e se ha razão para os não occupa·
do diz que se p6de tirar a propriedade, é para · rem, a mesma deve haver para não possuirem
uso da sociedade em casos extremos: e nesta bens de raiz. A Naçlo s6 p6de fazer dominto
parte nenhuma dlffereDQI. ha entre estran· . eminente dos associados, aqui o que a justica
getros e· naclonaes. Esta mesmá Lei limitada j exige ê a indemntsaçlo; elles dantes eram
aos estrangeiros 16mente, nlo deixa de ser i t4o ctdadlos deste Palz como n6s somos, e
perigosa para n6s, porque mostra qulo pouco i como eraDios em Portugal: separando-se da
se respeitam os principios da justiça univer· ! nossa sociedade, ficaram com o direito de cl·
sal, e a.ba.ola, em detrimento do iEstado, a gran· i dadlio no seu Palz e n6s ficAmos com o
I
,
de conftan(:a, tio essencial para o proprieta· nosso; não podemos occupar cargos pubUcos
rio empregar aelosamente oe seus esforços e em Portugal, nem elles têm regalia alguma
trabalho em melhorar a propriedade.
de cidadãos entre nós, como pertence ao dl·
Na manutenclo desta eonflan(:a estA fun· 'retto de cidadão passar o dominto eminente
dada a justiça· -da prescripçAo. Como, pois, 1 da propriedade, nem se faz injustiça alguma
não se 'attende a Isto? Multo justo ê que a : aos estrangeiros, nem ha retroacçlo de Lei.
NMlo não seja tributaria do estrangeiro; po- : Se depois desta separação tivesse havido Lei
rêm eu neste cuo não vejo que Isto real· : que lhes permitttsse essa acqutslção, poderia·
mente se vertflque; porque se o estrangeiro, :haver alguma sombra de injustiça; mas ainda
estando àusente, recebe os rendimentos dos ·assim nlo ha, porque todas. as Leis slo su·
seus predlos, tambem grande porçAo delles ê jeita.s a mudarem-se, atê mesmo as Leis que
aqul dispendida no custeio dos mesmos pre- . estão deba.txo da Constituição, .Portanto ulo
dios. Mas seja o que fOr, nlo vamos fazer uma. ~ p6de servir de argumento esse dlr~ito antecousa que effende a justlca; ena quer que a . rlor que tinham, depois que se. romperam 011
Lei não olhe para traz, é por isso julgo que ltaços da sociedade, dividindo-se em duas Na--
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r;;ões ditrerentes. Convém regular este dlrelto .
8.• O Projecto de Lei sobre o dode propriedade, e é necessar.fo declarar, que. :
empenho das attributcões dos Conaeos estrangeiros nAo o podem consenar 181D· :
lhos Geraet de ProvJDcJa.
pre; e porventura consentiremos nos que es· :
Levantou-se a sessAo depola daa
tas terras sejam eternamente !eudatarlaa? Di· ;
horaa da tarde.
ga-se eJibora que se conceda mais alguma ;
cousa; convirei nisso; faC&JD·Se todos 01 ta- :
vores aos nctuaes ·possuidores, mas nAo COD· ·
servem ·perpetuamente os estrangeiros esae . '33• SESSAO, EM 16 DE .JUNHO DE 182t
direito, e por· Isso Insisto na mi·nha emenda. :
Para se ver quanto é ruinoso um tal direito, ·
P:UBIDJ:NCJ.A DO SB. DISPO CUJ:LL.Ão-Kó:a
obsenemos que os lugares daquelles povos, i
cujos proprietarfos moram em outras partes, ;
A's 10 ·horas, achando-se J)l'eaentea
são, sempre, miseravels. Porque é sempre tão :
35 Srs. Senadores, decJarou-se aberta
pobre a Provlncla do Alemtejo, senão porque !
a sessão; leu-se e approvou-ee a acta
a maior parte dos seus possuidores moram i
da antecedente.
na corte? O mesmo poderei eu a.pontar na :
O Sr. 1° Secretario cleu conta de
Provincla de S. Paulo; mas basta o que te- i
um offlcio do Ministro do Imperlo,
nho dito para nos convencer que não devemos !
sobre as tnf9rmac&s extgldas por
ser tão rrancos a este !espeito com os es- ·
este Senado, em officio de 30 de .:Màio
ultimo, a respeito do requerimento
trangelros.
de gueixa, que Frei Manoel do Monte
Deu a hora e ficou adiada esta :
Carmello apresentou ao mesmo Sen~o.
materia. ·
O .sr. Presidente designou para Or- :
Foi remettido á Commisslo de Legtslagão.
dem do Dia:
1. 0 O desempate · da materla da
Segulo-se a primeira parte da oro:
emenda do Sr. Visconde de Alcantara,
dem do Dia, continuando-ee a segunda
apresentada na discussão do artigo 12
discussão do Projecto de Lei sobre
os direitos dos estrangeiros residendo Projecto adia do.
2.• Contlnua~ão do mesmo Projecto
tes no Imperio.
Entrou novamente em discussão a
de Lei, "&dlado.
3.0 3• discussão da Resolucão, re·
materia da emenda do Sr. Visconde
guiando o ex;pecilente das certidões em
de Alcantara, offereelda ao a.rtigo 12,
assim concebida: Addlndo á emenda
todos os Tri·bunaes.
4. a• discussAo da ·R~esolueAo; de- j
inclusive ser lançado f6ra do Impeclarando os vencitnentos dos Vlce- !
rlo; - a qual ficara adiada na sesPresidentes, que servirem 6.s presi- :
do anterior, por empate de Totoe.
Pedio então a palav.ra e orou neste
;
denclas das Provlnclas.
seatido
6.0 3• discussão do Projecto de Lei I(
pelo qual os arremata.ntes de quaesquer rendas publicas, ficam Isentos
O SR. VIscom>E DE ALcAlft'AJU.: - Sr.
de proptllae e outras quaesquer de•· Presidente. Esta Lei nlo ê outra couaa ·mais
pezas de arrematacão.
do que uma decla.ra.çllo por eacrlpto dos di·
s.o A Resolucão incorpora.ndo a reltos que têm os estrangeiros entre n6s;
villa de Queluz e seu termo, na Pro- ; ainda mais conhecendo-se que os estranvtncla de Minas Geraes, á comarca !gelroa pediam agora quaes eram os direitos
do ouro Preto.
que Unham entre n6s, ou dado por Lei, ou
7.e 3• discussão do Projecto de Lei, por c011tume; é este o objecto da Lei.
abolindo prlvlleglos concedidos ás ta·
Nlo continuei a escrever o discurso
brlcas de mtneracAo, aos engenh08 de
do Sr. Senador; e mata dlacursos que
teve nesta minha :parte da t~essAo,
aesucar, e fazenda~ de canna1.
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porque o me1mo Sr. SeD&dor deu or- sequencla achava eu que 1e devia declarar
dem 111ra que 1e nl.o eacreveasem aa unicamente os direitos que 01 e&tr&npll"OI
devem gozar. Mas todavia jt1 que reprovo a
IU&I faliU.
Lei, sou obrigado a tallar meamo colltra miO Sa. KüQUIZ DE lNH.UI:BUP&: - ·Sr. nha vontade. Eata materla que · t1t& em dll·
Preald81lte; Reapondendo ao· autor d& propO: cussilo apresenta, quanto a mim, cousa multo
1lolo, dtgo que nlo ea~ou por ella, pola eata nova; a questlo devia se reclu1tr a aber 11
Lei nlo tem só o que elle dls; 84Ul trata-1e o ea~raacei·ro p6de ou nlo communlcar 01 teus
de objectos, que aio verdadeiramente dtgnoa pensamentos por ~aorlpto; dtselldHe que
de ponderaolo, pois n6a aabemoa qu.e todos os sim, havemos de p6r peua, e eUa nio deve
Imperantea, pod8111 admltttr qu8111 qulzer, etc., ser senlo aquella que f6r proporcionada á.
mas elltio se estabelecem as regras geraes de qualquer ll&clonal. Agora querer que um
daquellas causas, qué elles devem gozar, para estrangeiro não communlque 01 seus pensaficarem certos, e nio se chamarem á lgnoran~ mentos, -ê o mesmo que não querer Imprellsa.
ela~ v. g. o direito de ·tuer o seu testamento, E' preciso que o estrangeko communlque os
etc.: ainda hoJe ha Eatados em que nio têm seus pensamentos, porque podam ser multo
esses direitos, e entretanto é preclao que diga- proveitosos, e dignos de se attender; e tam·
mos nesta Lei, que elles gozam esta facul· bem multo ·damnosos; porém 1t abuear, para
da.de, que aliAs nlo a têm de· Juatlca, mas ! Isso ha Leis, nem ha motivos para se pGr de&·
n6s o fazemos, porque aaPl~ nos convém. Por proporcionada pena, porque ~io vejo razio
consequencla, ê Justo Que ae faca esta 'Lei, : para o estrangeiro que comm.,etter um deli·
1
para que fiquem sabendo. Ora agora, tratan- cto, tenha outra pena, "que nlo tenha o lndo-se do mais, pr.fmelramente eu aeho que !dlvlduo da sociedade brazlle~ra.
os estrangeiros devem ficar sujel~os A Lei da ;
O Sa. VzsaUEmo: - Sr. ;presidente. Avanresponsa-bllldade da Imprensa, e pois que eU! ; çou-ae que esta Lel tem só por obJecto maainda não esta. acabada, quando se tratar ; nlfestar aos estrangeiros os direitos, que el·
disso, faremos o accrescentam~nto, mas nós ! les gozam entre n6s. Parece-me que para lato
que concedemos outras faculdades, havemos ' bastaria uma proclamação, e parece-me que o
du·plfcar a pena só, porque o que abusa é !I objecto desta Lei é fl:rar os direitos, que nós
estrangeiro? Disse o nobre Senador que o l queremos que os estrangeiros gozem. Se bem
estraugelro escreve por curiosidade: todo o 1 que praticamente Já os estrangeiros gozem
mundo escreve .por curiosidade, e se eHe fi· dos direitos de que falia este Projecto, com•er algum dellcto, ou abusar, ha de ser cas- 1 tudo elles nio tinham en~ o po da Lei.
ttgado, pelas nossas Leis, como se fosse cl- ' Ora, sendo Isto assim, a emenda que lmp~e
dadllo brazllelro, mas llto deve vir na Lei da ; a pena de e:rpulaio ao estrangeiro nio ê
liberdade da Imprensa : quando ae tratar ! mesmo admissivel, · s6 pelo modo lndetermlpois que por muitos
della, terá. lugar a emenda, porque alll deve :I nado, em que ê proposta,
.
estar a regra geral.
:casos
esta
pena
aerla
multo
injusta, porque
I
.
.
: nio ê appllcada como deve aer: e eu Julgo
O Sr.· Visconde de Alcantara pro-j que não se deve fazer excepção nenhuma a
nunclou um discurso que nlo se ou- 1 relfpelto das penae .Jl!.r& com os estrangeiros,
:Yio. ·
porque as Leis que 11 regulam alo fguaes
: A dos naclonaes. Esta ê a pratica de todas u
o Ss. A.LJD:mA E ALBUQUEBQUE: - Sr. Na,ções: o eatrangelro, que entrar no terrl·
Presidente. Eu tenho-me declarado contra Itorlo alheio, fica suJeito As Lel1 da segurança
eata Lei desde o seu prhiciplo; o methodo daquelle Palz; ainda que nlo seJa subdlto danlo ê multo bom ·e deTia ser diverso. Acho quelle Governo, ê aubdlto. das Leis; portanto,
multo mio os direitos que têm os eatrangei· nlo facamos es:cei»oaes, ·eatabeleçamos eata
~.' porque haverlo grandes dlf.flculdades regra, que o estrangeiro que . delinquir seJa
quando se quizer extremar bem o que per· punido como qualquer eldadAo.
tence a eatralll8iro, e o que pertence ao na·
O Sa. CAa.~iao DE CAHPoa:.- Sr. Presicional, · peta mistura em que vai lato; por con· _dente. Eu nlo concordo com o prlnolplo que

I
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ouvi· enunciar - os direitos que os estran- ae julga mais conveniente, e em certos casoe
geiros jt soaam de facto. - O legislador nlo 1 mais proflcua do que tazel-o castigar com a
respeita nUJJca o tacto, respet~n seD»pre o I' pena da Lei. Portanto, nlo acho deslocacl&
direito, porque nós nll.o estamos a legislar . esta emenda, mas parece-me que ella deve
por fa;ctos: portanto, parece-me que este ê o i ser Umitada a certos e determinados casoe.
principio que deve guiar a discussão. Ota eu 1 O artigo fazia uma prohibicão absoluta ao
não quero pOr em contestação, se ago!'a o le- I estrangeiro de escrever a respeito da admi·
gislador tem a llberdade de aggravar mais ; nistracAo interna do Governo; semelhante
as 'J)enas contra o estrangeiro: póde ser que doutrina bem demonstrado esta. .que é absuT·
tenha, porque em regra esta igualdade é para da, e não p6de subsistir. Porém pergunto
os nacionaes, e o crlme do estrangeiro tem a agora, assim como nos persuade a boa racircumstancia aggravante de oftende:: a. Hos- I zão, que devemos respeitar o dlreito que tem
pftalid3ide; por consequencia assento que este o estrangeiro de emittir até .pela i·mprensa
principio não se põde dar já. por demonstra- a sua opinião, estnmos tambem obrigados a
do: o que eu digo é que me parece excusado conservai-o no nosso Paiz, quando por qualaggravar jâ esta '1)ena contra os estrangei- quer modo elle tenha otfendido as Leis da
ros, e assento que ella não deve ser collo· Hospitalidade? .Eu estou persuadido que o
cada neste lugar, mas slm na Lei da liber- direito de não poder eer deslocado do PaiZ'
dade de imprensa, porque se elle abusar, deve i que qualquer escolhe, ê multo privativo dos
ser punido por esta ~1: portanto basta que ; naturaes do Paiz, s6 estes, e não os estranse diga - conforme a Lei da liberdade da : geiros, são os que nAo ·podem ser lancados
f f6ra do ·Paiz, senão por pena. Logo ainda
imprensa.
0 Sr. Visconde de Alcantara: _ í quando não se trate de verdadeiro crime e
; por isso não possa haver processo, se o esNão se escr-e\"eu o seu discurso.)
! tlfan~ll:'o exprime OIPiniões o.p;poetas, e &lii riscadas á policia do Governo: supponhamos
O Sn. MARQUEZ DE CARAvELI.As: - Sr. ! que algum escreve, aliás verdades, sobre mi'
Presidente. Cada vez me vou capacitando / direitos do homem, mas que segundo 0 nosso
mais de que esta ·Lei, tratando de individuar ' estado actual, ellas são proprlaa para produ·
os direitos, nos põe etr. grande risco de fa· ztr a desordem, e os estragos de S. Dominzermos uma Lei, lmperfettissima. As gran· gos, não seria conveniente que a seguranca·
des ·duvidas, que têm occorrldo aqui nos ar·! do ·Estado mande pOr f6ra um tão indiscreto·
tigos, bem o demonstraram; talvez que es·! escriptor? Eu não admitto a generalidade·
tes mesmos que têm paasado, ainda fiquem i com que se applica a Constituição aos esno caso de se suscitarem outras· muitas: mas l trangeiros. Sr. ·Presidente. A Constltuielo ê
finalmente não é disto que se trata: trata-se 1 a escriptura do nosso pacto social, e os es·
do que velo accldentalmente, se p6de o Go- trangelros não entram nelle. Ainda ·mesmo, e
vemo mandar que o estrangeiro seja posto como pena, eu admittiria a expulslo do
f6ra do Palz? Neste caso emquanto tratamos Palz, em casos que se não disse aos nacioda liberdade da imprensa, tem-se adoptado ! naes. Já um 1llustre Senador ·~pstrou que a
que esta Lei ê declaração do que o estran· i gravidade do crime, sendo feito pelo estnm·
g.eiro jâ goza, mas embora seja tsto, ao / geiro, ê de maior imputac;Ao, porque accresce
menos deva-se confessar uma cousa, que ena i offensa de hoepltalldade. ·Pelo que, permité uma Lei de gar:lntia para o estrangeiro; e 1 ta-se ao estrangeiro a communlcaçlo livre
se. assim ê, tambem aqui declare-se qual ê o r dos seus pensamentos em qualquer materi~
direito, e seus limite~. Eu entendo que nesta 1 11orém caattgue-ee ainda com mais severlda·
parte os estrangeiros devem ter o mesmo di· de certos abusos, ou mesmo em certos cuoe, ·
reito que . os nacionaes, porque este direito 11 1e lhe retire a permissllo de residir entre
.
(não confundamos) nlo nasce da qualidade n6a, lancando-o f6ra do nosso terrltorlo.
do cidadão, nasce da qualidade de homem.
O SR. CARNEIRo DE CAXPos: -Sr. Pres1·· t,
Ora, a expulsAo do Paiz,-. algumas vezes nlio dente. Todas as razões que têm havido são
é uma penn, é antes como ·uma. medida~ que _boas para mostrar, que o estrangeiro deve ...J
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fie'"' sujeito a uma pena maior do que o na· trangeiro fll;!tou á condlolo eom que se lhe
clonal. :Eu nilo you contra lato: mas o que permittto · entrada.: perdeu por consequencla
usento é que nio tem aqui, porém, atm na o direito de permanecer no Palz, e nm isto
Lei penal, pois assim como se nlo trata aqui a produzir mais do que a pena, e nio ha ln·
ela sancoilo que ha de. ter lugar no clvel, conveniente algum, porque é uma condtçlo
ualm tam·bem ~este lugar se nlo deve tratar que se lhe põe.
disto. Eu ·nlo. ·concordo em tudo com o qu6
O Sa. CABNElBO DE CAKllos: - Sr. Pre·
disse o nobre Senador, que ê de Ir pela porta sldente. Embora pelo contrario do que dtMe
f6ra, quando o Goyerno julgar conveniente, o nobre ·Senador, a mtnba oplnlio é cohtblr o
eu nlo assento que tsto é fundado em razio, poder dlacrlclonarlo. Dlz o nobre Senador
principalmente quando convém offerecer esta que o Governo os por& f6ra, quando ente.nder
hospitalidade, e em um Palz, que multo pre· que é necesaarlo; pergunto eu, o Governo é
cisa de estrangeiros; por conaequencla deve- Poder !udiclarlo? Parece-me que nlo. Diz
moa obrar pelos dlctamea de uma razão mala mala o nobre Senador que isto ê direito das
101lda, e equltatln, porque um homem que gentes: nunca, 1~r. Preslden~e. poderia ser
yem por uma •Lei que lhe franqueia e de facto, mas nio de direito. •E' preciso que
ga;rante a'sua pessoa, e seus bens, e vem com o homem, ainda que seja estrangeiro, possa
grande somma de dinheiro estabelece~-se contar com o direito, pois todo o homem tem
aqui, depois não se poderA, por uma qualquer direito de n!o ser molestado, sem que seja
cousa, dizer-se-lhe: - TA-se embora: nio de- julgado.
nmos a.dmlttlr um prlnclplo . tão arbltrarlo,
O direito das gente& quer que o homem
ponham-se (la penas que forem necessarlas, e não seja puDido sem ser ouvido; e estabele-'
ezple com ellas as tranagressões, que com· cendo-se o contrario com um prlnclplo per·
metter em abusos, os crimes de imprensa.
manente, é um absurdo, p6de haver muitas
O ·Sa. MA.IQUEZ DE CABAVELLAS: -Sr. vezes uma intriga, e comprometter uma Na·
Presidente. Eu não disse que se désse ao Go-' cão; portanto não convêm semelhante prin·
yerno um direito arbltrario de deitar f6ra o / cipio, e eu não estou por este direito discri·
estrangeiro, mas sim que o Governo deveria J cionarlo.
O Sa. OLIVEIRA: - •Sr. Presidente. O noter o direito discriclonario de pôr f6ra o es·!
trangeiro quando fosse conveniente á. ·Socie- bre Senador prevenia-me em parte; pedi a.
dade. Não se tratou de dar ao Governo um : palavra para dizer que este principio é antidireito absoluto, pois nem isso tinha o Go- j constitucional, porque nunca o Governo deve
Terno antigo, que era absoluto. ·Pelo que as·· pôr pena; quem p6de lmpôr pena ê o Poder
sim como ~ Governo deve delzar o estran· Judlclarlo, assim não passe jámals principio
gelro gozar tranqulllamente do beneficio que tão inconstitucional, que no antigo Governo
lhe concedeu, pois seria uma inaudita per· ·passou por vla de regra.
fidia, abrindo-lhe entrada do terrltorio, pOl-o
O Sa. MABQUEZ DE CAB.&.VELLA.s: -Sr.
f6ra arbitrariamente, tambem não deve ficar Presidente. Não respondo ao Ulustre Senador,
inhibldo de o pOr f6ra, qua:ndo, faltando o porque nlo é disto que se trata; o que se
estrangeiro 4s Leia da hospitalidade, fôr esta trata. é do principio do direito das gentes e
medida mala conveniente, e pollttca do que sobre o poder dizer-se ao estrangeiro quando
caatl:gal-o. Ora, digo eu agora que é necessa· abusar, que sala para f6ra do ,pafz, quando
rio Umltar tambem em que casos deve ser o Governo julgar que é perigosa a. sua. real·
l•to praticado. Jt ha uma emenda, que diz dencia nelle. Disse o nobre Senador que nio
que o estrangeiro fique sujeito a esta me- ê direito das gentes, po~m não o prov~u.
dlda, quando abusar em materla que seja de 1 Direi que ê do direito das gentes positivo,
politica interna; mas dlz-se que nio tem aqui 1 porque não ha Nacão que o não pratique:
lugar esta communicaçlo; nlo sei porque~-, tambem natural, porque nenhuma Nacão tem
lato
é entrar debaixo de uma condtcllo; se I obrlgacllo de franquear a .entrada. do seu ter•
abusou da beneflcencia, que houve para com i ritorlo, e o estrangeiro, quando entra em um
ell~. neste caso fica. sujeito a esta provlden·j Pai1 ê debaixo da condlçlo, que elle se concla, que Terdadelramente nll.o é pena: o es· . du1lrá bem. Se o estrangeiro não tem direito
1
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de emrar no nosso· Puiz sem licença nossa, delicto, tenha a pena marcada para nquelle
111egue-se que abusando da permissão que ob· mesmo dclicto, mas não o Governo lançai-o
teve, é de toda a razão que se possa pôr fóra, tóra quando lhe parecer.
e deve ficar â descripção do Governo o ver
O Sl'. Evangelista: - (Niio sa coQuando é conveniente usar desta medida. Não
lheu o seu discurso.)
tem aqui applicacão o que disse do Poder Ju·
diciarlo, quando se trata de conveneiencias
O Bn. OuvEmA: - .Sr. PI'esidente. Quanto
1\0litlcas, com que não estamos ligados pelo mais a gente vive, mais aprende. Acabei de
pacto social. Portanto, Sr. •Presidente, digo : aprender do nobre Senador, que acabou de
flUe deve ser esta condição como limite desta fallar, que se póde julgar um homem sem
garantia.
ser ouvido; talvez que escapasse semelhante
O Su. ALlllElDA E AWUQUEUQUE: - Sr. doutrina ao nobre Senador pela rapidez do
Presidente. Tratou-se promiscuamente muitas discurso, porque não posso crer que haja nuquestões diversas~ e eu não sei qual ha de , tor de pratica tão ruinosa que o autorise: o
11er o resultado. ouvi dizer que é alheio ) estrange~ro logo que está no nosso ~aiz, _ha
~esta Lei a pena dos escriptos, e que deve , de ser JUlgado como manda a Constltuiçao;
!Uardar-se para a Lei da liberdade da im- ! estou vendo novas cousas, mas nunca as seprensa; então deve ser supprimido o artigo. guirei; o estrangeiro deve ser juigado pelas
Ora, trata-se desta pena; eu já disse que não meDmas Leis penaea, porque são julgados os
l'e podia conhecer differença alguma do aacionaes.
r.·rime commettido ·pelo cidadão, ou estranO Sn. VERGUEino: - Sr. Presidente. __..Éu
~eiro. Disse-se, o Governo poderá lançar fóra concordo com o nobre ·Senador que disse que
D estrangeiro sem ser julgado; a Constitui·/ não devemos confundir as garantias da Con·
f!Ao deu, cuidp eu, uma jurisdicção compe- 1 stituição com o Direito das ·Gentes. O est.ente, eu não sei que a Constituição dê aqui i trangeiro não tem direito nenhum na nossa
ftemelhante poder; se o Governo tem esta au- r casa, é· um favor que lhe concedemos; po1' Dridade, então é excusado, marcai-a na Lei; i !'ém sujeitai-o a uma pena mais grave pelo
r.J.as eu desejava que me explicassem, que dif-) mesmo facto, isto não póde ser garantias, que
Perença ha em um escripto, . que é impresso 1 concedemos aos estrangeiros, dizendo: vinde~
i'\este, ou nnquelle lugar; pois um escripto que haveis de goza1· dos direitos que nós gor~ue fõr impresso no Brazll,
não produz o zamos; porém ficando ao Governo o arbitrio
Mesmo mal que aquelle, que é impresso em de poder mandar sahir para fóra do Impe1nglaterra, ou em outro Paiz estrangeiro? rio, quando lhe parecer, então não ha garan~·arece-me que sim. as agora não se trata se tia nenhuma; é o mesmo que dizer: vinde
...ão do mnl que aqui se faz: por consequen- para estar nqui até quando o Governo quizer
• la a pena deve ser da gravidade deste deli- dizer: - aqui ha abuso de liberdade de im·
! to, e tem sempre a mesma gravidade deste
prensa, ponha-se fóra. - Não se queira con·
~'!ellcto, e tem sempre a mesma gravidade, que fundir poder discricionario com o poder ar,. endo escripto por um cidadão. Pergunto eu, bltrario, tem diffetença, porque póde haver
'IOrque se não faz a mesma dltterença a res- perigo, e este direito têm todos os Governos .
t~elto de outros dellctos muito graves, que
O Sr. Evangelista proferio um dispodem haver em ma teria de religião, etc.?
curso que não se colheu.
Por que razão não se ha de pôr uma pena
. __
mais grave do que a do cidadão? Sr. PresiO Sn. MARQUEZ DE CARA\'ELLAs: -.Sr.
dente, eu acho que o querer estabelecer uma Presidente. O lllustre Senador que tratando-se
pena alheia da que está. estabelecida para os d-e estran:geiros tem sempre trazido a Consti·
cidadãos, ~ uma cousa fóra de toda a razão, tuição para os seus argumentos, parece-me
nem so p6de fazendo a respeito dos estran- 1, que não tem lido a Constituição; pois diz
gelros um catalogo differente; acho que tudo / clla no titulo sn, das disposições geraes, artigo
o que se tem dito é muito bom, mas eu não 179 (leu). Aqui se vê que a Constituição li·
acho ditferen<:a nenhuma. A minha opinião / rnita estas garantias ao cidadão brazlleiro: o
ê, que quando o estrangeiro commetter um ~ estrangeiro que entra neste Paiz é cidadão
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bra1Ueiro? Jlarece-me que nao. Por conse· I,
o Su. AJ.llli!:JPA. t: ALUUQUEBQuE:-Quer-se
quencia eatas .garantias nio competem ao ea· sustentar tudo com garantias: eu JA havia
trangeiro: porém quaes aio os direltoe que dito ha dias que é esta uma palavra maaica,
competem ao estrangeiro? Sio os direitos ln· · ella tem n extensão que lhe querem dar: estA
herentes A qualidade de homem, como mem· no mesmo caao o empregado, quando nio tem
bro da aasoclaçlo geral, aio estes direltoe reQonsabllldade, nio tem gal'antlas: por
que todás as ·Nações civlllsadas atê aaora. têm consequencla qualquer dos poderes, que a
reconhecido. Ora, quando diz que o Governo respeito de qualquer Individuo houver de ex·
tem este direito dlscrlclonarlo lle pOr f6ra o · ceder a sua autoridade, estA sujeito l pena
eatrangelro no caso de abuso da liberdade da 1 do abuso; eis o que constitue ·a pena da ga·
imprensa, ê consequencia que ha de haver • rantla. Tanto est.as garantias, que estão na
1
sempre abuso? Quem estA encarregado· de di· I Constituição, como outras, têm tido pouco ef·
rigir o que melhor convêm As relações exter· feito: aquellas que dependem de Lei regula·
nas? Se houver abuso nesse direito dlscrlclo- I mentar, ainda nlo têm tido eftelto, e está
narlo, o estrangeiro não tem o direito de re- 1I dependente do Governo ... (NAo se ouvlo
bem
.
clamação? Não Indiquei um caso, e outros atê que continuou assim): Obrigações ha que
muitos haverA, em que seja mais politico o ' envolvem uma condição taclta, e o estran·
uso deste direito do que Instituir um pro- ' gel.ro· que en·trou pQl' condlçlo taclta, nlo
cesso? Nlo sei como ainda se duvida disto! p6de ser separado, sem que a .Lei determine,
Diz o nobre Senador que a Conetltulclo nlo e nlo quando o Governo disser: - sala. dA este direito; .mas tambem nlo vejo na N6s temos Constituição, e ella s6 é que deve
Constituição o direito de represalia; e quem 1 regular o Brazll: nlo temos cA o poder dls·
ha de exercer este direito, qu'ando convier? crlclonarlo, porque a -havei-o, eu o chamaria
Aqui não se trata, segundo eu entendo, de ! lndlscrlpção. O estrangeiro que delinquir no
deixar a porta aberta ao Governo para elle ! Brazll, ê sujeito A Lei do Brazll, e não A ou·
poder qualificar qualquer abuso de imprensa i tra ·Lei sua; o moderar-lhe a pena perten·
nos termos de poder usar do direito ! cente ao .Poder Moderador, p6de commutar
discrlclonarlo; se estamos fazendo a Lei, de- ! a pena para f6ra do Brazll.
ela-remos, quando nos fôr posslvel, quando 1
O Sa. MARQUEZ DE SANTO AMAJto: - Sr.
poderá. elle ter lugar. Mas dlz-1e que deve . Presidente. A emenda nlo se entende, como
ter a mesma pena o estrangeiro, porque o 1 quer o 1llustre ·Senador; ella quer dizer que
seu escrev~r aqui, ou noutra parte, o dellcto !se pudesse pôr todas as penas, Inclusive a de
é o mesmo. Não ê assim; ·se o escripto fosse 1 sahlr para f6ra do Imperlo, por ordem do
um livro, se conviria., mas uma folha avulsa Governo. NAo acho fncoherencla em que se
publicada f6ra, não vem a ser publica, e cor· 11 aggrne as penas da liberdade da Imprensa
rer publica f6ra não vem a aer publica. e para os estrangeiros; tambem nlo acho con·
correr, no Imperlo, como ~ubllcada nelle, e venlente que o Governo o taça. Ora, se n6s
de livros eu não tenho medo. Pelo que nlo deixarmos Isto ao arbltrlo do Governo, neappllquemos a estrangeiros o que deve aer s6 nhum estrangeiro cA virA; assim nlo ê ln·
1eservado para os naturaes do Palz. O na· justo augmentar a pena, mas ha perigo em
clonai nlnguem o p6de pOr f6ra do Imperlo, deixai-a aó arbltrio do Governo. E' uma pena
se não por uma sentença, !Portanto, Sr. Pre· de mais que nccresce Aquelle que tem de sof·
sldente, parece-me que todos os argumentos frer: elle vai embora, e DÓI' temos de mala ;\
que se têm trazido para aqui eatio f6ra da mais a vantagem de tirar dentre nós um hoquestão. Nesta questão não se trata de ap· mem que ê perigoso; assim eu queria qu~ a
plicar a Constituição para estrangeiro, por· emenda se entendesse, como um augmento de
que ella. ê ·simplesmente para os Brullelros; pena, quando o estrangeiro . escrever contra
logo tt estrangeiro estA na regra geral do di· a politica Interna do Pais: portanto enten·
reltu das gentes; ha de deixar de receber o dlda a emenda por eete modo, póde passar.
be~eficlo da hospitalidade, e ser posto fOra
quando abusar, e assim fOr conveniente A
O mesmo Sr. Senador apresentou
a seguinte
nossa segurança.
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I vai ·para

a casa de correcção por toda a vida;
mas o escrlptor não está. nesse caso: por·
tanto,. parece que a emenda ê neceasarlu.
"Proponho que o abuso da liberdade da ;
O SR. 1PIIt;SJ»t:~'l'F.: - A materla da dls·
imprensa sobre a politica Interna do Palz I' cussiio tem sido este artigo 12, que ficou em·
tique sujeito ás penas decretadas na Lel da , patndo na ultima sessão: elle comprehendla
imprensa, e de mais ao extermlnlo para t6ra ~ só a idéa de ser lançado tóra do Imperio,
I
do lmperlo, quando o abuso t6r praticado por · mas além destas penas, que estão no artigo,
est1 angelro. Salva a redacção. - Marque: de ê que tinha de mais o extermlulo. Além desta
Santo Amaro."
ha outra emenda, que determina o caso, em
Foi apoiada.
que póde ser applicada esta pena, que é
quando tôr ·sobre abuso de politica interna.
0 SR. AI.liEID.\ E ALDUQUERQUJ:: - Sr.
O Sn. VJsco:SDE DF. ALC.\:ST.\K.\: - Sr.
Presidente. Emquanto á. primeira parte da Presidente. Eu convenho na sub-emenda, porpena, eu convenho que o estrangeiro seja pu· que sempre fa:llel nesse sentido, quando o
nldo com a L&l do ·Palz: e a respeito do au· escripto versasse sobre abuso da politica ln·
gmento da pena, eu queria que me conven· terna: assim retiro a minha emenda.
O ·SR. ALllEJD., E ALBUQUERQUE: - Sr.
cessem do effeito, e· do motivo desta pena:
será pelo mal que o estran.gelro p6de fazer Presidente. Se é crime prejudicial fallar da
continuando a residir no Paiz? Ora, onde se politica interna, multo prejudicial serâ (sendá a mesma razão, de..,.e haver a mesma causa: ·'do peor) fallar da politica externa.
logo, deve ser a Lei ge:al: ou seria melhor
O SR. CAn:st:Iao DE C.urPos: - Sr. Predizer que o estrangeiro que abusar seJa sim- sidente. Muitos Ulustres .,Senadores sustentam
plesmente lançado tóra, Os dellctos da Uber· e concordam a respeito da materla, mas ha
dade da imprensa nii.o têm tantos de~ráos dh·ersa opinião, quanto ao lugar; isto é onde
como os outros: supponhamos que o estran- dc(le ser collocada.
geiro prostitue· os costumes publicas: porque
0 SR. PRESlDE:STP.: - Eu proporei isto
se não ha de dizer: saia para fóra? Ao que pela sua ordem: proponho se dão por discutise embebeda, perturbo. etc., · etc., diga-se: da a materia? Sim.
O Sn.: .CAu~EJRo D•~ C.urPos: - Sr. Presi.
sala P~Jra fóra: por consequencia não acho
l'azão da singularidade. Quanto porém ao ef· dente. E' preciso primeiro ver se passa o ar·
feito, sahindo é verdade que elle não lmprl· tlgo.
mio, mas vai Imprimir a mesma obra no seu
0 Sa. PRESIDENTE! - Este a1 tlgo jã. pasPalz, faz vir nqul, e de la\ farâ ainda maior sou; o que ficou adiado é esta emenda, por
mal: assim voto contra a emenda.
causa do empate.
O SR. MARQm.:z DE SA~TO Aluso: - Sr.
O Sa. AI.YETDA E ALBUQUERQuE: - Sr.
Presidente. O illustre Senador está na re- Presidente. Se já. passou o artigo 12, não se
gra, ou tudo, ou nada. Nós estamos fazendo p6de pôr A votação; o que quer o Sr. Carneiro
Leis que nllo ·podem estar nessa. regra. As ê o que ja\ estt determinado.
clrcumstnnclas, em que esta\ o Brazll precisa
0 Sa. PRESIDENTE: - Esta oplnlio não
que o Governo da sua politica Interna seJa está. approvnda.
feito com multa clrcumspecção; é preciso
portanto que ae classifique isto sobre os esPropôz-se A vota<:ão a m!terla das
trangeiros. E qual ê ·a utilidade que vem dà·
duas emendas, e foi rejeitada.
qui? E' tirar dentre nós um homem que pôde
.Passou-se a discutir o artigo 15 do
fazer mal. ·Diz o nobre Senador que elle p6de
ProJecto, que ficara ndlado na sesfllo
l.r e_screver, e Imprimir fóra; se nós nio poantecedente, com uma emenda offedemos h\ chegar, podemos fazer que elle nllo
reclda pelo Sr. Verguelro.
escreva no Brazll. Ora, nos outros crimes as
penas são capues de cohlblr; mas na liberO SR. MARQm:z DE CARA\'Io:T.r.As: - Sr.
dade de Imprensa nlo; o crime de ser pertur- Presidente. ·Eu fui um que me levantei para
bador Item a sua pena: o bebedo perpetuo combater a ultima parte da emenda: eu en·
KXI:NPA
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-------~--------------------------------------------------------------------tão disse que u emenda continha uma dispo- nação, que por titulo expresso manda que
sicão retroactiva. Disse tam·bem que não só ninguem seja constrangido a vender o seu
era insustentavel em sua generalidade, mas ,I herdamento, ou us cousas que tiver. Não devo
que atG me parecia opposta ao Tratado cele· / todavia dei:xnr de otrerccer algumas reflexões
brado em Portugal, que segura aos Portu· 1 que me occorrem sobre o inconveniente de se
guezes esses bens, de que elles eram senha· 1 constitui-r a Nação tributaria, as quaes, a
res quando se fez o Tratado; não tinha eu 1 meu ver, mostram que não é de itanta pon·
então certeza disto, por- isso não confiando doraçilo, como inculca o lllustre .Senn.dor au·
na minhn memoria, não asseverei; mas agora tor da emenda: 1", se os rendimentos desses
aqui trago o Tratado e peço se me permitta predios snhem do Imperio, grande parte del·
ler alguns seus artigos. (Leu). A' vista da Ies aqui fica, já pelas deapeza.s do seu ama·
lettra do Tratado, claro está que rêlativa· nho, já pelas disposições a que são sujeitos;
mente aos Portuguezes, nada temos que ques- 2°, o nobre Senador autor da emenda quer
tionar, porque este Tratado não é tempora- uma verdadeira expropriação, quer que se
rio, é perpetuo. Ora, o que quer dizer, serão venda a propriedade dentro de certo tempo;
mantidos? Todos dirão · que será. respeitada e não repara que nesse caso, infallivelmente
a ·sua propriedade. E o que quer dizer, que ~ sabe do Imperio para não voltar o valor, que
sahindo do Paiz, a vendam? De certo que. é \ constitue o preço della, valor este que a não
offender a parte m.ais essencial do direito da ser a venda,. se conservará. no Paiz, ao qual
~ropriedade, é encon~rar a let~ra do Tra- 1 mui·to aproveitaria
pelos seus interesses,
tado. iForque tira-se o direito ~e a conservar, 1 send~ productivamente empregado; e se
desfaz-se della não por vontade, mas por . rendimentos das propriedades, quando nao
obrigaçã-o, e constrangimento. Como, pois, se fossem vendidas, &ahem do Imperio, e são fóra
poderá. dizer que são mantidos nas suas pro- consumidos, ou empregados, tambem no caso
priedades? Cumpre notar que esta estipula-/ da venda o rendimento do valor dellas é
ção, que é reciproca, abrange não só os Por- j perdido para o lmperio, ou se consome, ou
tuguezes, que residiram aqui, e se foram em· , se emprega fõra. Temos, portanto, adoptando
hora, mas tambem outros quaesquer que i essa emenda, perda do valor representativo
nunca vieram ao Brazll; e se dos proprieta.- do prece, e dos interesses, e não passando
rios estrangeiros mui poucos não são portu· · a. emenda, a perda sómente do rendimento, e
guezes, e esses mesmos pelos Tratados leitos e!se desfalcado. Logo esta emenda, principal·
cem suas respectivas Nações foram igual· -mente, t!o ampla como se acha, não p6de
mente contemplados, a que ·vem esta emenda, •passar. Resta·me agora dizer alguma. cousa
que na generalidade como que estlí concebi· acerca do dominio eminente, com iJ.ue o nobre
da, além do abuso da retroacção, não póde Senador quiz legalisar, e sustentar a. sua
ter effeito? A razão que induzio ao nobre ·emenda; eu já disse, e repetirei, agora, que
autor desta emenda, foi evitar que o Braeil semelhante palavra é hoje excommungada, e
se não constituisse tributario ao estrangeiro está ·prescripta. Em verda.'tle, se o primeiro
pelos rendimentos dos predios, que annual· dever da Nação, se a caufla impulsiva, por·
mente daqui sahiram para 1111 mãos dos seus que os homens formavam a associaçio poll•
proprietarios ausentes? Eu, Sr. Presidente, . tlcn, foi a r;cgura e pacifica manutenção da
não deixo de considerar de grande peso esta ·propriedade, como se p6de reconhecer um dorazão; · mas entendo que ella. não deve pre- ·minto, em quem tem obrigação de conservar
valecer, e supplan!l:ar as regras da Justiça, com sempre illeso! Eflta palavra, e lll! idêlis que
as quaes se devem conformar u. Leis; e nes- elht exprime, procedem do abominavêl llts·
tes termos com grande fundamento fariamos tema feudal, em que alêrn do Senhor Suze•
uma tal disposição ·para os estrangeiros que rano ninguem era verdadeiro proprietario.
adquirissem bens de ·raiz, depois desta Lei; . Idéas marcadas com o ferrete da escravidão
porém nunca para os actuaes proprletarlos, são incompativeis com o Go\Terno livre, que
que' se acham no gozo pleno de tudo quanto felizmente n08 rege; devem ser banidas como
abrange esta. idêa - dominio ...... e na parte multo perlgotas, Nlio se confunda IL obriga•
de que tratamos são mantidos aU pela Orde··- ~li.o que temot de contribuir para as nece•sl•
J
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dades do Estado, e o consequente direito que 1 ê o sentido em que alguns publicistns, que
clle tem de e:dgir de nós tributos e outras I tenho lido, o tornam, e eu o entendo. Mas
prestações, com o dominio sobre os bens dos I diz-se, que esta. Lei vem ter uma. disposicão
povos. A Nação não tem senão o direito de I retroactiva; porventura esta disposlcão trata
exigir do pro::;>.rietario, ou de qualquer mem- das rendas já feitas? Não, trata para as da·
bro da sociedade, que lhe preste os meios, em qui em diante; por~m diz-se, um estrangeiro
proporção com os seus ·haveres, para poder possue um terreno, adquirio um direito de o
manter os mesmos d'ireitos dos cidadãos. A conservar; ora, se admittirmos esse principio.
obrigacão que resulta deste direito não pro- ficaremos todos no estado quo. Eu possuo
vém do universal, e supremo senhorio, que um terreno, uma propriedade Uvre de impos·
tenlla a Nação nos bens dos particularesi nem tos; agora se me impõe um imposto, serú
estes a prestam em signal, e reconhecimento isto um effeito retroactivo? Não. Do mesmo
delle, ·phrase de que usam os do decantado modo estão todas as cousas: emquanto 'iS
dominio eminente: é esta uma obrigação con- Leis consentiam que o est~angeiro adquirisse
sequente da associação polirt:icaj aquelle que podia adquirir; mas o. Lei agora diz que não
entra como membro desta associação, neces- querj logo ella é retroactiva? Não. O que se
sariamente deve concorrer para a sua manu- vê do Tratado feito em Portugal não se põde
tenção, e para o desempenho dos seus im- contravir; mas eu só quero que fique este
pcrta.ntes destinos: tanto é isto assim, que pra?.o dos 6 annos para quando passe a ouainda mesruo nos casos de reconhecida ne- tros possuidores; entlio reformada a emenda,
cessidade, em que qualquer é obrigado a en- põde passar, porque o Tratado não -dá. direito
tregar um predio rustico, ou urbano, para o sem alêm doa outros possuidores, e s6 por
serviço do Estado, jámals é o cidadão des- elle, actual possuidor; assim, se conserva
apropriado, sem lndemnlsação tal, que com- pelo Tratado aos actua·es possuidores, ·mas
prchenda até mesmo a affeic;ão que e1le lhe seus successores sejam obrigados a alienar.
O Sn. MAnQtrEZ DE CARA\'ELLAS: - Sr.
consagrava: or.a se tal domlnlo tiveBBe a Nação, nenhuma obrigação haveria de seme- Presidente. 'Reduzida nssim a em-enda, con·
lhante indemnisação, a qua-l sendo pa.ga pelo cordo com o illustre Senador, e é excusado
cofre geral, entre todos os membros da asso- que eu diga mais alguma cousa. Só me resta
ciação, se reparte este sacrificlo. Proscreva- advertir, que ás palavras, que têm uma si·
mos pof.s semelhante palav.ra, examinemos as gnificação technica, e por todos consagrada,
verdadeiras fontes donde nascem os direitos já não é livre dar-se-lhes outra noção. Eu e
da. Nação, e as obrigações correlativas dos · todos nós distinguimos o dcminio do Paiz do
cidadãos, conheceremos que semelhan1fe do- senhor do predlo, e sabemos .que quando se
mínio é um absurdo, que só pôde ser susten- diz que a Nação é senhora do seu terrftorlo,
tado pelos principias da escravidão, e pelas falla-se de todos os cidadãos collectivamente,
!d~as confusas das condições do pacto social. sem a menor quebra do dominio dos indiYi0 Sn. VERGUEIRO: - Sr. Presidente. Em-. duos que a compõe.
bora eu despreze, e proscreva a palavra de ··::~. -: ~.f" ·
O Sr. Vergueiro pedlo licen~a. para
dominio eminente, nunca o sem a sua idéa;
já. o· nosso Me1lo Freire disse destf! vocabulo: :
reformar a ultima parte da sua
"Non tan.tum in.vidiarttm". Ora o que faz o
emenda, e sendo-lhe concedida, apresentido das palavras é a deflni.;:ã.o dellas;: .o
sentou a seguinte
que faz por ser odioso 6 o modo, por que o
nobre Senador a entendei que duvida ha que
El\IENDA
o territorlo de uma. Nação forme o domlnio · !:P
de uma Nação em geral? 'E em geral o é
"Reformando a emenda: os succesl!orea
esta. qualld~de de dominio, porque se chama dos actuaes possuidores e!!trangelrog rêsidendominlo eminente, pelo qual a Nação tem o tes fõra do Imperlo, estando nas mesmaa clr·
direito de regular em geral o &eu uso, e a cumstanclas, serão obrigl\dos a lllienal"'S, 110
sua disposição em utilidade publica, e não o mesmo prazo. - Verouciro."
direito de desapropriar as particulares, Este..
:Foi apoiada.
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O ISa. ALVJCIDA 1 ALnl'QrJOQUE: - Sr. em que expressamente 11e estipulou a bem
Presidente. ·Eu farei uni-camente alguma ob- dos subdltos dus altas partes contractantes o
servaçlo sobre a condlçlo que se· quer lmp6r disporem llv•·emente das suas casas e pro·
A acqulstclo de propriedade do estrangeiro: prledades, e· que entendo ser lncompatlval
nio sei se Isto j4 foi vencido.
/ com o encargo 'da venda forçada no caso d:..
o ·Sa. PKEBIPJCNTE: - ·Esta ê a discussão ausencla, que allés era obvio, e não se exce·
do artigo.
, ptuou. A Imposição de tal encargo, a mc.11
O Sa. ALMEJO.\ E AtnuquEaQuE: - NAo; ver, desfaria o proposlto da liberal Lei ell'
me .parece que seJa boa esta dlspoalçlo: nAo i dlscusslo, que ~ o attrahlr l~dustrlaes e ca·
lhe veJo fundamento algum: eu nlo 11el que : pltallstas estrangeiros a virem fazer no
beneficio possa vir ao Braztl, de que os bens li Brazll · soltdos estabelecimentos de agrlcul·
de raiz que estejam na mio do estrangeiro , tura, e de outrns Industrias utels. Só a ea·
venham para a mão de Antonio, Pedro, ou peranc:a de melhorarem de condição, ou am·
Joaquim, para mim ~ lndltterente. Quando se · pllflcarem as suas fortunas com a certeza
tratasse de fazer limites a Isto, a minha opl· · de perpetuidade, ou de livre dlsposlçiiG do.::~
nlão seria que nlo pudessem elles destruir adquiridos bens de raiz, ê que p6de Incitar a
os bens de raiz, e tio ·longe esta\ Isso de fà· · estrangeiros a se expatriarem, aventurando-se
zer mal A sociedade, que daqui lhe vem áln· ···a especulações dispendiosas e arriscadas, sem
da algum bem. Disse que é fazer uma Nac:lo todavia renunciarem . absolutamente As suas
tributaria: pois o meu fundo, que eu emprego Patrtas. De facto, lmpondo-s~lhes a obrigapor uma .Propriedade, e o que: rende este ca· çio de um caso de ausencla, venderem seu11
!Pital, ha de se chnmar tributo?- Entlo se lhe bens de raiz, ainda no espaço de cinco aochamam tributo, que Importa A sociedade que nos, os estrangeiros vêm a constltulrem-se
o proprietarlo se chame José ou Jorge? Sup- servos da Gleba do Brasil, reduzindo-se 4 al·
p:mhnmo3 nós que o proprletarlo é uma com· ternatlva, ou de renunciarem para sempre a
panhia, que tem propriedades; essa compa- seus Palzes, ou de se submstterem aos gra·
nhia não p6de ter aqui o seu agente? Póde. ves prejuizos de venda forçada:· tal compulsoAcho que daqui não póde vir mal algum ao ria seria, virtual e substancialmente, conforBrazil; e. se houver esta condição, será multo me a tyrannla politica do Dr. Francla, des·
juata: pois se concede o principio da acqu!· potlco dlctador do Paraguay, que não deixa
slção da propriedade, e por outro lado se sahlr do Estado a todo estrangeiro que nelle
prohlbe, ou destroe: eu . sobre -esta parte entra, ainda que lhe faculte cultivar terras.
O principal fundamento da oplnllo do Se·
voto contra.
O SR. V1sco~orc DE C.\YR(r: -Sr. Presl· nador appoente ao U·beral artigo 1ó da Lei.
dente. Não posso assentir A emenda do Sr. ~ o perigo, que considera haver de facllltar
Verguelro, opposta. ao artigo 16 ~esta •Lei aos estrangeiros de grandes caplta.es na Eu·
geral, em favor dos estrangeiros. Tendo elle ropa a virem comprar por tenue preço lm·
reronhecldo, pelo que ponderou o nobre mensns terras, e ainda predlos rustlcos e urMarquez de Caravellas, nlo poder pela Coo· ba.nos, para no futuro exercerem monopollo
stltufção ter etfe5to 'retrCMctlvo a presente nos bens de ·raiz, e tirarem vastas rendas.
Lcglslaçlo, nem Invalidados os expreasos ar- zendo o Brazll trlbutarlo As Nações estratfgos 6" e 6" do Tratado de lndependencla d, nhas. Tambem disse que todos os Governos
Imperio do Brazll, de 29 de Agosto de 1826, eram cloaos em reservarem para seus nacloquc mais tem aos portu.guezes, actuaea pos· naea a adqulslc:lo de bens lmmoveis. Emflm
suldores de bens de raiz na posse pacifica affirmou que a admlsslo de estrangeiros, e
dos mesmos bens, comtudo Insiste em que a facu.ldade de adquirirem bens de raiz, não
daqui em diante os eatrangelroa que adquiri· eram obJecto de direito das gentes; mas só
rem taes bens, seJam obrigados, no caso de de mero favor, e que, porta:nto, deviam subauaencla, a vendei-os dentro de cinco annos metter-ae As condições, com que se lhe con·
Parece-me, Sr. P·reslde..te, que tal emencta cedesse tal favor.
tambem encontra os Tratados de commercl!l
Sr. Preeldente, A boa fê dlcta·me o dizer
com os Soberanos da França e da Inglaterra,. que por deslgnlo do nosso lnteress~. e nlo
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pat· motivo de favor, é que desejamos attra· do lmperio Romano, que os seus hiitorladoblr ao lmpet io estrangeiros \1/teis, attenta 11. res representan1 peor que e-nxuNo de todos os
nossa. incontestavel falta de braços, engenhos povos. - Se.ntino do1ninum gentium. A. e&·
e cupitaes: pelo menos, o favor é reciproco: per11nca de adquirirem propriedades rendosas
elles ganharão em vir fazer 'rendosos estabe· e perpetuas é o ma-s forte estimulo de abaD·
lecimentos: porém nós, e o ·Estado muito donarem os seus Paizes, e de se trllillsporta·
mais ganharemos com o phtlanthropico con· rem a este lmperio. Vendo, porém, que a Lel
vite, e dando segura garantia aos estrangel· que os convida .a vi1r é a mesma que os obrigo.
ros de plenissima liberdade de desfructo e á residencia no Brazll, e á. venda de suas
disposição dos bens de raiz, que adquirem propriedades na ausencia, não serão tão es·
para si, seus herdeiros, e successores, quer tultos que deixem o certo pelo duvidoso,
permaneç;am .quer se ausentem. Se uns sahi· virndo el!fectuar em remotas regiões empre·
rem, outros entrarão, por esta liberdade, zas economicas. Que faremos então nós s6
para continuarem na carreira de iguaes es- ! ufanos de possuirmos immensos desertos?
Sr. ·Presidente. E' bem conhecida a obra
tabelecimentos.
l :
Sr. Presidente. Não nos opponhamos aos de Mr. Bernardin de S. Pierre - Estudos da
sentin1entos da natureza, e aos costumes dos i Natureza - onde descreve os caracteres dos
homens: o amor da Patria está. sempre insti· ! Francezes e lnglezes no seguinte contraste:
gando aos seus filhos emigrados a tornarem - Os Francezes e lnglezes vão áS Indias
para o seu Paiz: em via de regra, todos de· Orientaes, chegailldo a essas .regiões, dizem sejam morrer onde viram enfermar seus nada ha senão França; e portanto, continuapaes. Mas tambem o amor da riqueza faz que mente repetem que para o an•no tornam para
os estrangeiros que adquiram estabelecimen· o seu •Paiz. Em cosequencla só expiam o fazel"
tos rendosos fóra da Patria, queiram tel-os algum, que se hon,ram a golpe de mão, para
sempre â sua vista, ou o mais proximo de terem rapida riqueza ( o que é tão raro como
si; e por isso a maior parte dos aventureiros a grande sorte da11 loterias) e por Isso nada
que fizeram fortuna em regiões longinquas, plantam, nada edificam, nada estabelecem. Os
se arraigam á terra estranha, e .nella mor- lnglezes, ao contrario, procuram e calculam
rem. E' tambem natural e ordinario, que al· o que dizem - prospecto da fortuna, que
guns estrangeiros, que se ausentam dos Pai· precisa de certo espa~o de annos, e então
zes em que fizeram estabelecimenJtos, dispo- especulam em algum ramo de negocio, tazem
nham de -seus bens voluntariamente. E' ex· uma casa, um jardim, ou plantação, de sorte
cusada e oppressiva toda a torça a esse. res· que supposto depois se retirem para Ingla·
peito. Em contra.rlo se disse, que, conceden· terra, e ficando por sua conta a propriedade,
do-se aos estrangeiros o .prazo de ~lnco annos ou voluntariamente dispondo della, deixam
para venderem seus ben11 de raiz, ficam ln· o ·Paiz mais bem feitorlsado, ganhando não
demnlsados do respectivo valor. Não se p6de menos elles que o mesmo Paiz que deixam.
tal dizer, Sr. Presidente. Toda a venda forca· E', pois, do nosso Interesse que venham ao
da é prejudicial, em via de regra, a quem se Brazll muitos est! nngelros dessa qualidade,
quer ausentar: venda a prazos quasi sempre garantindo-se-lhes a perepetuidade de seus
rol ruinosa no Brazll; nelle ainda por mui· bens de raiz, posto que se ausentem. De
tos annos não haverá a abundancia de moe· mais: a emenda restrictiva do Sr. ~ver,gueiro
da que se vê nos Estados ricos da Europa, é illusorla, não tem sancção penal. caso o
para se fuzerem compras de propriedade de estrangeiro que se ausenta nAo venda a sua
grande valor.
propriedade no qulnquennlo, porventura o
Sr. Presidente. O nosso Interesse não â Governo a confiscarA? Seria contra a Con·
attrahlr vagabundos, e vagabundos daa Na· stttuiçlo im.pôr-se a pena do confisco.
E' constante o progresao dos Estados
ções, ao risco de tambem se receber malva·
dos, mas sim multa gente laboriosa, habll, e Unidos da Amerlca do =Norte, sua .populaçiio,
alCII., que se proponham adquirir fortuna, 01. Industria e IJ'lqueza, posto que não tenham
augmentar a que tem, fazendo estabeleci· Lei de convite de indlvlduos de Nação ai·
mentos permanentes." Longe de nós a praga . guma, pelo seu liberal systema de admlssAo
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de todo• os estrangelroa, e seguranoa, e livre
dlspoatglo de liluaa propriedade• moveis ou
immoveil, quer reatclam, quer 11e ausentem do
Pais. E' bem aabido que por tal franqueza e
juatloa multoa eatrangeiros, que prlnclplaram
por oriados e al'tistas, passaram a. ser lavra·
dores, o ·proprletarioa.
Não posso assentir ao que se tem dito
sobi'e a necessidade da prevenção de ser o
BrazU trlbutarlo âs Nações estrangeiras. A
li'rança aturdlo o mundo com semelhante ln·
timação contra a Inglaterra, para lndlspôr
a todas as Nações, afim de repellirem o com·
merclo b; itannico .de seus portos. Vimos os
horridos efiettos, que resultaram do intitula·
ào Systema Continental, que Bonapa1'te em
vão tentou estabelecer. Passou em proverbio
do vulgo, que Portugal era colonia de lalgla·
ter-ra; que a ilha da Madeira era uma feito·
ria ingleza, quando aliás eis Ingl~zes, alll sõ
tinham . alg.umas quintas, que serviam de modelo de bom gosto 4s dos nobres e cr icos
portuguezes, como, por exemplo, nos arredores de Lisboa a Quinta de Wlsene, que lnflulo na belleza da do Marquez de Fronteira.
O facto lê que, com a franqueza da admissão
dos Inglezes, e de seu Tratado de commerclo,
Portugal se enriqueceu multo n~s ramos de
cultura e commercio dos vinhos, .fructo, e
saes, e introduzio em Inglaterra tal dependencla a esse respef.to nos ha·bltos do povo,
que o Governo Britannico é o mais interessado na prosperidade e independencla da Na·
c;J.o Portugueza.
;
Concluo portanto que a emenda proposta
se fosse admtttida equivaleria á advertencla
aos estran,elros capitalistas e lndustrtaes Não venham ao Brazil.
0 SR. MABQUEZ nt< CARA\"ELLAiil: -Sr.
Presidonte, Esta Lei tem offerecldo multo
embaraço; a• opiniões pró e contra. depois
da aub-emenda, vêm todat a da.r no mesmo.
J.. 1ub-e~nda não trata dOI eetranKelJ:OOI QUI
adquir~m propriedade, e residem no Pais;
tratiL a6mente do11 que de11tea forem por qual•
quer modo auccellfiOr~i. que eatejpl auaantea,
ou 11a.ra quanto hajam de aahlr fóra do Paiz;
por outrat palav·rae, a emenda quer que todo
o proprletarto do Braall re11ld& no Imperlo;
quer evitar que al1uem de f6ra mande com•
prar -·~~ da rait, • vtaha uatm ablel'\'er .

.

•

gl'!lnde pórcllo do noaso terreuo, e deste modo venha a cahir em mãos est1 unhas o 1·en·
dlmento do nosso terrltorlo, e nada seja do
habitante:
....

-~·

( Contln"ou mQstrando a lmportan·
ela politica de se conceder ao estran·
geiro o llossulr bens de ral~, e sua·
tentando a sub-emenda, mas o tacllY·
grapho não apanhou bem o seu dis·
curso.)
O Sr. Vlaconde de Alcantara fal·

lou, mas não s.e colheu o seu dis·
curso.
O ·Sr. Evangelista .pronunciou um
longo discurso, que igualmente não
se consegulo colher.

"Deu a bora

~

ticou ~diada esta ma·

terla,
O .Sr. Presidente designou para Ordem do Dia:
1.0 A contfnuaçã,o · do Projecto de
Lei adiado.
2.0 3• discussão da Resolução regu·
huuio 0 expediente das certidões em
todoa os. Tribunaes.
3,0 2' diSCUSiiiO da Rlesolução declarando ot venctme11tos dos Vice.
Prealdentel, que ~rvirem ás P.resl·
dencla• du Provlnclaa.
4.• S• ditoustlo do Projecto de Lei
pelo qual 01 arrematante• de quaea·
quer rendas publlcu ficam isentOI
de propinas e quaeaquer outras de&·
tpezas de a.rremataçlo.
·5." A Resolução lncorporam.do a
vllla de Queluz e seu termo, na·Pro\'lncla de Minas Gera.es, á. comarca do
Ouro Preto.
6." 3• dlscuss~Q do Projecto de Lei
abolindo os privlleglos concedidos ás
fa;brlcas · de mineração, aos engenhos
de ,ssucar e faz~ndas de cannas.
7." O Projeoto de ·Lei sobre o des·
empenho das attrlbulgões dos Conselhos Gerae11 das Provlnclas.
LeYantou-se a 11esdo depois daa 2
hGI'U da taPdl,
.
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discussão, quando só se decidia que !icasse
adiado.
34• SESSÃO, EM 16 DE JUNHO .D·E 1829
O Su. MAHQUE:t: DE bl!AMDUl't:: - !ato é
uma
replica, que me parece belA fundada, e
l'JCESWESCIA PO SIC, DISPO C.~PELL.'iO·MÓü
acho acertado que a Commissão dê sobre ena
o seu :Parecer. Se fôr possível detinir-se,
A's 10 horas, achando-se presentes
multo bem; aliás responda-se que continúa o
32 Srs. Senadores, declarou-se a·berta
adiamento, porque ou isto se decide a favor,
a sessão; leu-se e approvou-se a acta
ou contra, ~ada embaraça, visto que a Orde·
da antecedente.
nança ·Militar é que ha de regular ·por fim.
O Sr. 1u Secretario deu cont.&." de
um otflcio do Secretario da Camara
o Sr. 1\larquez de Paranaguá prodos .Srs. Deputados, remettendo os
ferio um discurso que não se colheu.
documen.tos, que se exigiram em of·
ficlo de 5 deste mez, relativos á crea-~ . 0 sn. MABt}UEZ DE CABAVELLAS: - Sr.
ç4o de vfllas em diversas Provincias , Presidente. Eu Ci'eio qutl os ·Majores autores
do Imperio.
I do requ,erimento queixam-se de injustiça, ao
Foram remettldos á Commissão de i menos distribuitlva; dizem que se acham
Estatlstfca, juntamente com o Pro- fundados em direito, tl que não se .teve com
jecto, a que dizem respeito.
elles a contemplação que se devia ter. Ora
Leu depois dous officfos: um do em um requerimento, em que ha queixa de
Sr. Senador Visconde de S. Leopoldo, I injustiça, deve olhar-se para o estado a-ctual
participando não poder comparecer da Legislação, e não para o futuro, isto é,
na presente sessão. por motivo ue para quando se •fizer a nova Legislação, ou
molestla, e remettendo uma attesta· Codigo Militar, o que ~ o mesmo que dizer:
ção do seu assistente; outro do Sr. fica adiado •para as Caiendas Gregas. Se o
Senador Estevão José Carneiro da requerimento é justo, despache-se em seu fa·
Cunha, communfcando não poder vor, e se não, excusa-se; a Camara deve por·
apresentar-se na presente sessão, rpor tanto tomar conhecimento do que elles al·
· se achar no mesmo estado de 'moles- legam, e não desprezar assim, porque então
tia do anno passado.
vamos contra o direito de petic;:ão. Elles j;i
Ficou o Senado Inteirado.
têm a seu favor o ter sido examinado o seu
O mesmo Sr. 1° Secretario apresen- requerimento pela Ca.mara dos Deputados, a
tau um requerimento dos MaJores e qual julgou que era necessario attender ao
AJuda.ntes da 2• Unha da Provinda que ell.os repres,entavam; 'POr consequencia
de S. Paulo, em que pedem a decl-~ acho que o requerimento deve ir á Commis·
siio do ProJecto de Lei, que lhes é ! são para examinar a justiça, em que é fun·
relativo; e requereu o mesmo .sr. Se-/ dado, e não conservar-se o adiamento.
O SR. MAnQuEz DE PARAXAGU.\.: - ·Sr.
cretarto que se decidisse qual devia
ser o destino que se devia dar a este.! Presidente. lEu !peço que se leia o Parecer
.. . da Commissão. (O Sr. ·Mayrink -leu). Este
requerimento.
Pedio então a palavra, e disse
I Parecer discutia-se, ainda ha bem poucos
dias; e a Camara pela segunda vez decidia
O Sn. MARQCEZ DE bHA)lRUPE: - Sr. que flca.s)w adiado este negoeio, pelas :ra·
Presidente. O requerimento esta. fundamen-1 zões que aqui appareceram de já se ter
tado com razões que se nlo podem decidir a. apresentado em uma das Camaras um PrQprlmelra vista, por Isso entendo que deve Ir Jecto de nova organisacão do Exercito. Ora
A Commlsslo para dar o seu Parecer.
estas razões ainda subsistem. !Não sei por·
O SR. BARRoso: - Sr. Presidente. O . re- tanto o que a Commissão ha de dizer de
querfmento nada contém de novo, antes tem novo. O Senado resolverá o que quizer.
o SR. ALJ\IEJDA E ALBUQUERQUE: - Sr.
um facto contrario ao que se tpassou no Senado; elle diz que este negocio entrou. em ' Presidente. Como quando se tratou da dia·
1

.

I
1

CG

8oa111o do 16 do Junho

I

cussilo ae1ue ~urece1• eu ~aUei a favor delle, raz~o na queixa deve ser logo attendido; ~
e disse que nao era ·poss1ve1 admltttr-•e um senao houvo1· tambenl declara-se com prom·
tal adiamento, por isso sou obrigado a sus· ! ptidão.
t~ntllr a minha. op1n1ào; e aislnl acho que i
o Su. M.\HQlJJ::Z DE c.uc.m~Lr...\s: - .Sr.
u1u adiamento indefinido não é de razão, e I P1·esldente. Os Majores pedem que se dis·
que se deve tratar jd desta materia.
i cuta, isto oé, QUe se decicla este negocio a fll·
o Su. VJscoNOI!! DI!! C.uuú: -Sr. Presi· vo1· ou contra; e o que eu digo. ê, que a Ca·
dente. o .ter este Senado jd 'POr duas vezea mara já per duas vezes adiou a discussão,
decidido o adiamento da diSCUI&ão sobre a fundada no principio de que ha um Projepedção dos mllitares de •8. Paulo até que . cto de nova organisat;ão do Exercito: •por·
se organise a ordenança militar, não me pa· i tanto, é n~eSS!ll'io .revogar esta decisão da
rece ruzao suoülciente para se persistir no : Camara, e para isso não é preciso ir â Com·
mesmo adiamento, havendo elles instado, com i missão, n6.:; o podemos decidir jâ. O que nós
outro requerimento, para a decisão do s.eu • queremos que a Commissão insUrua, é sorecurso. ·Sl·. ,presidente. Deixemos o syatema : bre a justiça da causa, para vermos se elles
de procrastlnação que se .tem arguido aos têm fundamento no que requerem, e para a
cOI".PQS daliberu.nteG.
Os requerentes têm vista do Parecer da Commlssã.o discutirmos
usado do seu di.J eito de petição, que é daa eu tão o Projecto, e tratarmos melhor da
garantias constltuclonaes de to<_lo o cidadão: car.~;.a dos supplicantes.
O 1Sn. ALliEll>A E ALJJt'QUEnQm~: - Sr.
este direito deve ser ainda máls attendldo,
sendo rllclamado pelos defensores do lmpe· Presidente. Sou de opinião que o requeri·
rio, e com ef4J)ecia.lidade por mllit&l'es da reoato não vti á Commissão, pois não ha
Provincia de S. Paulo, que são tilo beneme· motivo algum, que a Isso o obrigue. O que
ritos nas campanhas do Brazil, e que tanto ha de ella. dizer? Que não deve entrar em
contrlbulram para a actual ordem politica àiscusilão, porque o :Senado assim o decidia
do Impor10'. Sejam, ou !não, ·bem fundadas já. Contra o outro ·ponto, tambem não tem
•uas p;etenções, e(}nvém que elhts, quanto a. Commissão ~ue informar sobre a justiça
antes, ae decidam, ·pelas leia existentes. qual· do requerimento, porque estes homens o que
quer que seja a futura Legi~lação MULtar. pedem é que se trate de um Projecto que ·vem
Demorar-Jte
indefinidamente esta decisão da outra Camara. e no qual são interessados.
equivale, segundo se diz no Codigo Civil dn Se se dissc;:r que o Projecto não póde passar
França, n de negaçA.o de justiça. Isao faria o eztá tudo decidido.
Senado odlosc. O aeu decoro pois exige qu.,
O Sn. BAruwso: - Sr. Presidente. Vejo
nlo flque procrastinada o Incerta. a sorte estn materia, em discussão aturada, sem an·
de eapectação dos requerentes.
:lamento legal. O Senado já por duas vezes
O :Su. Vzsco~DE m; CoxooxnAs: - Eu iccidio e:~te negoclo; e como havemos agora,
tambem sou obrigado a dnr o meu voto a sem mais nem mais dar uma outra decisão?
este rcs•;eito, porque estou muito ao facto rsto não póde ter lugar; voto portanto pelo
disto. Informei a muitca Coroneis, que ti· que já está decidido.
O !SII. ALliEIDA E ALBUQUERQUE: - O
nham g.rnndes serviçoa, e foram á campanha
do Sul, os quaea têm menos soldo do que Senado julgou duas vezes, sim, mas na prl·
oa sous ajudantes; assim estAo muitos oft.i· meirn foi difforcnte da segunda.; competeclaes recebendo menos do que os seus sub- nos tomar agora outra resolução.
alternos. Portnnto, c_omo jã votei contra o
O Sn. B.Asnoso: - O Senado resolveu
adiamento, voto agora. que vá o requerimento sempre a mesma cousa, e mandou que este
Í\ {lommiaaão.
ncgoe:fo se decidisse na segunda discussão, e
O Bn. v~:uGlJEtno - Sr. Presidente. Nüo entll.o teve lugar o adiamento.
O Sn. VEJIGUEtno: - Sr. Presidente. Emexaminarei 11:gora se oé justo, ou Injusto este
requerimento; o que quero é que nAo faço· bora tenha a Camara adiado duas, tres, e
mos o que faziam os Tribunaes, Isto é, que quatro vezes, não reconhece ella que é ln·
nüo se lhe ponha pedra em cima. Vá o re· justiça suspender o direito de petf~âo? Re·
querimcnto á Commlssiio, porque ao hoUVI}r ! conh€!M; é quanto basta· no nosso caso. Eu
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sel que já mor.reram al.guns interessac!ot:
EME:SDA.
quererllo porventura esperar que morram tOo
dos p11.ra enttio decidl•·se o ,requerimento?
11
Proponho que se supprima o artigo 16.
O Senado por duas vezes mandou que se
Marquet de l11ha1nbupe,"
ndlasse: mas nllo poderâ na terceira decidir
com mais reflexão e conhecimento de causa? l
Foi apoiada.
Se se .acha que a .representa(;ão nilo tem I
Pedio então n palana e orou neste
lugar, declare-se isso mesmo· mns se se i
sentido
quer que se decida â vista d~ requerimento, i
então bom ê que a· Commissão interponha o
seu Parecer, não sõ sobre o adiamento, comÓ
0 Sn. 0LIV'EIHA: - Sr. Presidente. Le·
tambem sobre a justiça da. pretencão. Mas i vanto-me para dizer, que ou havemos de
p.rocurat· termos. para que as partes percam . deitnr abaixo toda esta Lei, ou então haveos seus recursos, é cousa que jâmals con· mos de admlttir este artigo 15. Com que
sentirei.
meio eonvidaremos nõs os . homens ·da Eu1
O Sr. Presidente pôz este requeri· i ropa a virem para aqui? Vejo que annualmento ·á votação, e decidi o-se que : mente se introduzem no Brazil mais de 40.000
fosse remettido para darem o seu ' negros, e ninguem lhes põe restricções; se
Parecer sobre o adiamento do Pro- elles se libertam, traspassam os seus ·bens a
jecto, e sobre a justiça da pretenção outros pretos, e fazem o que querem; entredos supplfcantes.
tanto aos homens cultos da Europa, que
O ·Sr.· 1° Secretario declarou que queremos atllrahir ao Brazil, põe-se .restrio Sr. Senador Duque Estrada par- cções taes que longe de os eonvidarem, afuticipara achar-se incommodado.
gentarão das nossas praias; logo é melhor
Ficou a Camara inteirada.
que de todo se rejeite esta ·Lei.
O Sr. Saturnino requereu que 111
O .SR. VIscosnE DE CAYaú: -:Sr. P.resi" nomeasse um membro para a com- dente. Nã~ posso assentir á e~enda suppresmissão de Estatistica., em lugar do siva, que o nobre :\farquez de Inhambupe
·Sr. Marquez de S. João da Palma; propõe ao artigo 15 desta Lei em discussão.
e procedendo-se á. sua nomeação, sa.· Havendo o Senado decidido ser ·util o Prohio eleito o •Sr. Marquez de Parana· jecto da mesma Lei, afim de attrahir ao
Brazil industriaes e capitalistas estrangeiguá, com 7 votos.
Entrou a primeira •parte da Ordem ros de todos os Pafzes, attentas as clrcumsdo Dia., . que era a continuação da 2• ta.tJ.cias do Imperfo e â urgencia de substftuldiscussão do artigo 15 do Projecto rem braços livres das Nações civilisadas, em
de Lei sobre os Direitos dos estran· lugar de escravatura africana, cuja. imporgeiros residentes no Imperio, que fi· tação está a cessar pelo Tratado de Comcara adiado com duas emendas.
mercio com o Governo Brlta.nnfco, de 23 de
O Sr. 2° Secretario leu a emenda Novembro de 1826; um dos meios mais effl·
que offerecera o Sr. Evangelista . no cazes a esse proposlto é a garan.tfa por esta
fim da sessão anterior, concebida Lei a todas as pessoas de qualquer Nação,
nestes termos:
ainda que com ella. não haja rra.tado de
commerclo, de que as 'Propriedades de bens
de
raiz, que adqut.rem, lhe serão seguras em
EMENDA
perpetuidade, ainda que se ausente do Pa.lz
''Ao artigo 15. Que não possa comprar sem terem obrigação de vendei-os. A ruAo
com prejulzo do Imperlo as fabricas, que ln· que o nobre Senador allegou ~ que nos Tratados de Comercio nAo foi expressamente es·
teressem. - Evangelista,"
tl'pulado o favor da requisição dos bens lm., moveis, e que os Governos da Europa semNilo foi apoiada..
O :Sr. Mn.rquez ·de Inhambupe otfe- J pre roratn •tnul reservados em conceder tal
fa-culdade a estrangeiros.
receu tn.mbem a seguinte
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.sr. Presidente. Ainda que nos Tratados resultam da conformidade em rellgllo, Ungua
de Commerclo que se têm ajustado com as e Lei. Nio obstante a actual re\'oluoAo de
prlnclpaes potencias marltlmas européas nAo Pot tugal, ainda vemos o aprazll eapectaculo
haja directa estJopulaçlío para acqutstc.:lo de . de ·uma das Ilhas adJacentes sustentar 01 di·
tmmovets, todavia, .Indirectamente se acha reltos da serenlsslma Prlnceza •prlmogenlta
1
concedida nos Tratados com El·Rel de França / do. Brazll. Quando (o que Deua não ·permltta)
de 6. de J·unho de 1826, do at·tlgo 6°, e com . os seus leaes povoa nlo possam sustentar-se
EloiRei da G>râ~reta:nba, de 17 de Ag:OSto 1 contra a força que opprlment, podem bem
de 1827, do artigo 5°, que quasl ê copiado olhar para o Brazll, como asylo seguro, com
daquelle. (O orador leu o a.rUgo). Ahl é ex· ·prospecto de fortuna. exercendo a sua carapressa que os subditos das altas :partes con· cterlstlca lnduatrua. A 'Provlncla do Rio
tractantes possam livremente dispOr sem·' Grande, hoje uma das mais Importantes do
obstaculo algum de· suas casas, propriedades, Imperlo, foi plantada por colonla de llhéos
e effeitos, etc. Aqui não se exceptuou caso do reinado do Sr. D. Joio V. IE' natural que
de ausencla, que era obvio; e por aquelles I, muitos
habitantes de Portugal faoam esfor·
.
termos claramente se facultou, ou se pre- 1 ços de se refugiar no Brazll. ·Portanto, multo
surppOz a liberdade de adquirirem bens de i convém que por Lei se lhe assegure a adqul·
qualquer especte.
slção, perpetua posse, e llvre dlsposlelo de
iNo Tratado de Commer~lo ·com Sua Ma· suas PMprled·adea, ainda que 'fliiAs depois
jestade o Imperador da Austrla, de 29 de alguns se resolvam a ·tornar a seus ·Palzes,
Novembro de 1827, tambem do artigo 12, ha pelo natural amor e 'Penhor 4. ·Patrla, que é
a clausula - segurança das propriedades. sentimento lndestructlvel.
mercadorias, e efeitos dos subdltos das altas
Que razão 1)6de haver para que o indl·
partes eontractantes, não se distinguindo recto Projecto não se assegure tambem a topropriedades de hnmoveis. No Tratado de das as Naeões em uma Lei que t1 verdadei·
Commercio com ·Sua Majestade El~Rel de ramente de convite e chamamento dos ln·
Dinamarca, de 26 de Outubro de 1828, ta.m· dustrlaes e capitalistas de toda a sociedade.
bem no artigo 8", se lê a clausula - Poderão
Do contrario, a Lei não obteria o seu
dlspôr livremente de suas propriedades, etc., fim e todas as Nações cujos Governos nlo
não se exceptuando as •propriedàdes de bens uem !l'equelftdo Tratados com o jDOSSO O&
de raiz.
verno, ficariam em relativa Inferioridade,
Ainda que no Tratado da Independencla equivalente 11 repulsa de suaa pessoas e .in·
do Imperlo do Brazll pareça que a segurança dustrlas do terrltorlo do Imperlo. Tem-se
das propriedades dos subditos de Portugal dito que não se deve conceder o beneficio da
se restrlngio aos actuaes possuidores, com- adqulsição de bens de ralz aos povos cujos
tudo, é de nosso evidente interesse, que seja Governos não nos dlo a reciprocidade. Sr.
ampliada a quaesquer portuguezes que para Presidente: a reciprocidade nem sempre ê
o •futuro vierem se estabelecer nesta região. pratlcavel, ou utll, attentas u diversidades
Sr. Presidente. A1pezar do contlleto politico das circumsta.ncias dos Estados. O reciproco
que se terminou pelo Tratado com o Sr. D. em objectos economlco-polltlcoa, em .variOI
João VI, logo no preambulo se recommendou artigos, é m·ultas vezes lmp01slvel, e noa ae.a harmonia entre povos Irmãos, que os vln· ria antes maleflco que benefico, se adoptuseculos sagrados devem concllfar.
mos essa regra 4 risca. Os Estadoa antlg~
Sr. Presidente. Nlo posso deixar de di· multo populosos, que estio (por uslm di·
zer que a nossa mais bem fundada esperança zer) saturados de gente, e q'-e· têm compara·
de attrahlr estrangeiros ao Braztl, estA em tlvamente pequeno terrltorlo, e este quasl
Portugal. Seja licito dizer, que agente Luzi· todo preoccupado pelos naturaes do Palz, nlo
tano ê a matriz da Naelo Brazllelra, e, como têm Interesse de admlttlr, e menos de con•
disse um classlco latino, gentil fncunabu.la vldnr estrangeiros a virem habitar, e adqul·
nostns. As Nações nlo se ligam tanto por rir propriedades lmmovels n01 sêUs terrltoTratados como por Interesses e habltos, que . rios.
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•Porêm os Estados novos, de vaattsslmos nos ausentes: além do damno, que têm as
.desertos, têm o Interesse opposto. •Por exem· propriedades que não estilo sob o olho de
plo, sendo a França Já mais populosa no seu senhor. sr. Presidente. Se este argumento
tem·po da Republica Romana, a lnvasAo de valesse, t;ambem não ie d~veria permltfiT
Gallea na Italla por aeu lmmenso numero que os naclonaes possulssem terras f6ra de
era tio Umlda, que por Lei eram obrigados suas ·Provlnclas, ou abarcassem grande ex·
todos os cidadãos a tomar armas para resls· : tensão em qualquer parte dellns, a.dctulrlndo
tencla. Então Dreno punbn a espada na Ba· . actualmente as Incultas por lnslgnltlcan·te
lança, tendo seS Industria guerreira os que : preco. Isso deve-se deixar aos calculos de
elle capitaneava. Agora, não obstante a re- : Interesse dos particulares. Quando os estran·
voluçáo que destrulo mUhões de ·FranceZI~fl. i gelros f.lzerem mais luteis esta.bel'eclmentos
1
consta de sua estatlstlca, que se acha tanto no B·razll, tanto mnlor será a garantia do
ou mais populosa que antes. A. Inglaterra era : Estado para a sua residencia, e boa conduJá tão populosa no tem'PO de Cesar, que nllo cta. A Uberdade de sahlrem uns do Palz,
pôde ser subjugada por esse Domador ·das ' facUlta e asegura a entrada de outros lguaes
I
Gallfns. Agora porém transborda de tanta Industriosos capitalistas, e dá. credito da ll·
gente, que o Governo ê obrigado a ex·pedlr ' beralldade e establlldade do Governo. O que
milhares de Individues ·para .as suas colo- ' mais acreditou a Athenas em toda n Grenlas e conquistas do Canadâ e Nova Hol· ela, era. que todo o nacional ou estrangeiro
!anda. As mais Nac;ões da Europa, que nilo era Jlvre sahlr do Estado, quando nada detêm Tratados com o nosso Governo, estão vesse por contracto ou dellcto.
pouco mais ou. menos em lguaes clrcumstan·
o credito que o ·Brazll adqulrfo só com
elas. Portanto, não é do seu, mas do nosso a abertura dos seus portos a todos os estran·
fntereBSe attrahU-os ao Brazfl, que, por ora; gelros, tem animado a indlviduos de todas
se acha tão cheio de mattas, e alagadfc;os, as Nac;ões a virem estabelecer-se no Brazll.
cuja cultura mui dltflcll s6 se 'P6de empre- Atê vimos ao Hollandez Conde de Hogenhender ,por estrangeiros, na certeza de adqul· dorp, escriptor de Economia Politica, e MI·
slc;ão tranqullla e perpetua das terras. .E' nlstro de Estado de Bona-parte na Hollanda,
da hOnra do nosso Imperial Governo, e llbe· depois de cabido pelo extermlnfo desse tyral systema, dar igual segurança, qual deu ranno, vir buscar asylo na Côrte Brazllelra
o celebre Imperador carlos Magno aos Era- e cultivar terras no Corcovado, onde atê fnmltas, que haviam cultivado lugares ermos, zla manteiga do leite de suas vaccas. Est.e
que antes éram bosques e pantanos, Infestados exemplo ba de ter grande effelto com s Lei
de Galos: se ·bem me recordo, estas eram as do convite dos estrangeiros. !Não falla.rei
palavras de um ed.lto- Eremita!, qua~ terraa mais contra as vagas suggestões de fazer-se
dlvll - et pa1uclibtu tra:eerunt, quiete po• 0 Brazll trlbutarlo dos estrangeiros, se se
sidoont.
autorlsar que possam tirar rendas de proSr. Prefldente. Lembremo-nos que, não priedades do Brnzll ausentando-se delle Por
obstante haver o :Sr. D. João VI autorlsado essas propriedades se hão de pag&;! os trl·
ao Desembargo do ·Pac;o da Côrte e aos Go· butos gernes do Imperlo. Não desejarlao1os
vernadores das Provincfaa a darem settma· que se estabelecesse um Banco Nacional com
rlaa a estrangeiros, quaal nenhum se tem grandes fundos, e mais soltdQB P."lnclplos,
aproveitado desse Indulto; porque nl.o basta admft.tlndo capltaes de ·quaesqu&r P'l.lzea,
dar terras ermas, se nl.o ha capltaea e bra· ainda que os respectivos acclonl&tu, sem
c;os para a sua cultura. BerA. o Corpo Legls- sahirem dos seus Estados haJam de 'Perceber
latlvo menos liberal! ObJectou-se na sesslo o annual dividendo que vem a ser o re:Uto
puaada que a franqueca desta Lei poderia de suas acções? A questão ê se Isso vem a
Induzir os estrangeiros capitalistas a virem, ser do Interesse do Imperlo, e nlnguem o
ou mandarem comprar por modico preço p6de negar; sendo certo que no Banco de
vastfsslmos tertenOB, e depois monopollsal-os tnglaterra, por ser o mais acreditado de
e fuerem propriedades mui 'rendoeaa, e, r~ todo o mundo, até os capitalistas du Na·
tirando-se. ficar o Brull trlbutarlo dos do- · côes rlvaes e Inimigas ahl mandam pôr vu·
1
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tos --------------·----~~--------capltnes, donde lhes vem &ua annual
partilha do redtto, com que a Inglaterra real·
mente •paga ·tributo a.os particulares de ou·
tros Estados, e nem ·por Isso a Nac;:ão e seu
Governo se consideram com tpezar, e pre-1
juizo._ Illudimo-tlos se espera.nlos que a tm·
menstdade do BruzU ·será cultivada sem au-/
:dllo de capltaes e bra~:os· de activos e lndus- !
· trlaes estrangeiros. Olhemos para o ·Rio Doce~ /
em cujas extensas margens vagatn os Boto·
cu-dos depois de seu descobrimento por •mais
de 300 annos, porque se obstinam em não
receber outras tribus, e ainda menos os europeus, contentes de desfructarem sem partilha ·suas ·caçàs. e goiabas.

--------------------------- se dirta: - menos Jllena. - Pas.
sou.
5." Se se deveria addfclonar o se.
gulnte: - 186 ao elltrangelro reeidente no Imperlo ~ permttttdo ·all·
quirir immovel, rettrattdo-sé · para
fóra, serâ obrigado n attenat-o dén•
tro de 5 annos. Nilo passou.
6." A. emenda· que dtz: -- os sue·
cessares · dos actuaes possuidores estrangeiros, residentes f6Jia do tmperlo, que· estando nas mesmas clrcumstanclas, obrigados a .alleni.l"OI no.
mesmo prazo. Julgou~se preJudicada.
.Seguto-se o artigo 16:

0 SR. MARQUEZ DE IXH.-\liRUPE: - Sr.
"Artigo 16. Da mesma sorte tp6de dls•
Presidente.. Quando se tocam extremos; nunca
pôr
da sua propriedade por .dOa!:ão, \'ettda
se consegue um resultado bom. Ou se hão de
testamento,
ou por outra qualquer manelrll,
pôr taes restricções que afugentam os ~stran
de
se
transferir
a p.ropriedade."
gelros, ou conceder-ee-lheà tanto. que nos
faca mal. Devemos ter. medo dessas desigualComo nln.guem se oppt_Jzesse, poz-s~
~ades. que já ponderou um nobre Senador.
a
votos e 'Passou.
~ .nilo _se deram ·jA. muitas causas aos estrangeiros ip_elos Tratados que se têm feito? Para
"Artl$o 17. Nenhum estrangeiro ser4
que havemos de dar mais aquillo que não ê
privado
da sua propriedade, s·em ser prêvlâ·
r.on,•eniente dar sem restricções? Os estranmente
indemnisado,
e precedendo as ·solemgeiros estão comprehendidos nas Leis ge·
nidades
que
a
Lei
tem
estabelecido, acet'ca.
.raes;- uma cousa ê prometter, e outra toleda
propiledade
do
cldad~o
brazilelro;"
rar;· todas as Nações têm tolerado, á excepção da Inglaterru. E só nós havemos .de auNão soffreu opposicAo, foi ·tJosto a
torisar que adquiram _bens, e por um tal
votos,
e a·pprovado..
modo? Não me convence o que disse o nobre Sena~or, fazendo a·rgu-mento com o exem. ·1 o d os pr~ t os ; i sso não tem relação alguma
"Artigo 18. E' concedido o · direito· de
p
com a •mataria em questão, são uns misera- petf~ão a todos os recu-rsos designadós por
vefs e desgraçados, que ainda quando se 11. : Lel, ao estrangeiro lesado nos seus ~ireltos,
bertam, nem têm fOro de cidadão brazileiro assim a respeito da su~ pessoa, COD)O d~ ·sua
nem possessões, que nos prejudiquem rpns~ propriedade.''
sando a outros pretos,
·
Foi igUalmente approvado sem
discussão
.
.Tulgou-se dlacutfda a materln. ep&z4e ·A. votaolo da maneira ·se"Artigo l9,Nos cu01 de guerra .tfttre o
ltlllite: ·
do
artigo
l".
Nilo:
Imperio
do Braall e o Paiz, a que partenatr
t• A. suppre8slo
.
o
estrangeiro,
l)oderA. este continuar 1 reli·
JI.IIOU.
i dtr no Imperto, émquanto o 1eu oomporta·
!." O artigo, salvas as emendas.; mento fOr conforme· u ·Lelll."
P~ssou.
0 Sn. MAllQUEZ DE INDAMnt1P&: - Ir.
3."· Se depois da palavra - adqui·: Pre1idente. Este artigo estA. eolirorme 011
. rir - se accrescentaria: - alienar.! prlnclpios ~eraea das N~ftea· C!lvllll&clu. VI·
Nio ta asou.
·
' mos que na Inglaterra, no ·tempo di IUtrra
- 4.o Se em lu1ar da 'P&lavra - utll; com a Franva, toleraram-se 01 J'raJU!81M, que
=
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alli quizeram rell~dir, e temos uu~is um c..:clU·
plo nOiliO, 1111 guen·a da Cisplatina., pois que
todos os daUi, que quizo; am ficar cornnosco,
não fOI'iUl iucommodados; o iU'tigo deve :por
i&llio passar.
o .sn. v1.sc.;o.'\LlJo.: 11,~o.; CA~!'ú; - $ 1·, t> 1•çsi.·
dente. o que acaba cits di,er 0 noi:11·e senador
é uma. verdade, ma• eu nlio estou muiLo ·coo·
tente com o artigo, porque parece-me que·
deve aer livre ao Gove1·no ou expulsar aqueUe
homem de quem Unha ttuspeitas, logo que se
declare a guerra. O a.1 tigo está muito geral,
entretanto ha casoa particulares, em que é
precl1o marcar tempo p111ra. a sa.hida de taes
homena. Este artigo não deve passar sem
aj.guota. declaracão a respeito.
1
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, seja o estrangeiro residente, declarando-se a
guc. ra, deve•se pôr fó·ra do l•mperio. Ac·
cre:;c:c que nús vamos a conceder isto por
uma Lei; e como não seja por um '!'ratado,
pudem as Nações estrangeiras, não nos con·
L;t:der outro tanto, a desigualdade neste caso,
além das outras considerações, faz que o ar·
· dgú não deva passar, e eu apresento esta
. . . ..
.-. . .. . . . ., ,, ""· ......
ElllilNDA

· ·· Supprima-se o artigo lll . .....: Marquez àe
GuJ·uvcllas."

Foi apoiada.

O :Su. VIscoxnE DE CAYnO': - Sr. Presl0 811. M.\ltQUEZ Dli: l.Nu.uwui•E: - Sr. dente .. Ainda que reconheça que a materia
Prel!lden.te. Acha-se estabelecido, por 'Trata· de::;te artigo era mais propria de Tratado de
doa, que hüvendo rompimento de .guerra, os Commercio, para dar plena contiança aos es·
subdltos das Nações, entre as quaes ella se trangeiros a virem estabelecer-se no Brazil, e
declara, possam permanecer, quorendo. Niio ellJ. se ache entre as estipulações dos Trataé preciso declarar-se o caso ciue aponta o dotõ que o Governo Imperial tem ajustado
nobre .Senador, porque é da COlllipetencia do com as prlnclpaes ·potencias maritlmas, com·
Governo lançar íóra os suspeitos, llOr exem- tudo não vejo inconveniente em se fazer i:gual
pio, expiões. .
.
authentica. declaração nesta Lei, que ê diri·
O. Su. i\IAuqoEt: DE p,\1,,\~Al;u.i: - 6!. gida a attrahir ao Imperlo os industriaes e
Preiidente. Os nobres Senadores estão t1a- capitalistas de todas as Nações. A declaração
tando de uma mataria que vem expressa no do Poder Legislativo de que os estrangeiros,
artiio &egulnte. (Leu).
ainda dos Estados que não têm Tratados com
O Ss, MAHQUEZ IIE CAuAVELLAS: - l5r. o Governo Imperial, terão segurança de auas
Presidente. Eu acho que este artigo contém pessoas, ainda no caso de aobrevir 1uerra,
um favor. exorbitante, acho que isto é mais emqunnto bem se comportarem, ~ outra ga·
do que graça, ou antes, é 'prodigalidade. E' rantiu da promettida hospitalidade. Por isso
certo que hoje as Nacões têm adocado qullinto impugno a emenda da auppresalo deste ar~
podem os males da guerra, pois que ella não tigo, e muito mais porque o nobre Marquei
é feita a indivíduos, mas sim a Nações; mas de Caravellas disse que, sobrevindo guerra,
oa tndividuoi que pertencem a Na~ões com a todos os subditos daa Nacões. belligerantes
qual ae fa1 a 1uerra, devem soffrer alguma ficam reciprocamente auapeitos de. lnimtgol
cousa, e conv.ém haver com estes toda a cau· do Estado e que por Isso devem aer expuliOI
tela. Aaora que a questão reduz-se a isto, do territorio, com e1panto e horror ouTI . .
se a Nagão que declarou a guerra, terá indi· borbarismo, sem exemplo em Nação culta; •
vldUOI que a ponam atraigoar. A suspeita é menos espera'Va que o proferiste um .Senador
bem fundada; se ellea ·não servirem ao seu de principias os mala liberaea, att1 dizendo
Estallo, não aerãQ bons cidadãos.
que a regra da guerra ê fuer todo o. mal
Eu devo 11uppôr que elles infallivelmente posalvel noa inimigos. Só Bonaparte partlcl•
par\iclparão dos seus concidadão&, o estado , pou essa horrlda tyrnnni• com os Inglezel
!ln Nagão que lhes fal a ,guerra; é este um quando se renovou a paz de Amlens, tfa.&endo
dos trandea males para o bom exlto das em· I prender a quantos tinham ido â França aob
pre111 mlllt.aret, porque o inimigo ·previne-se 1 a fé do Tratado, e do Direito das Gentli.
quMulo sabe o que contra elle ae projecta.: O j E' infelizmente certo que rompendo 01 aoartigo é, portanto, exorbitante, seja ou nfio vernoa em hoatllidade, 01 ~OYOI mul~o aof·
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pelo uelll'lo de seus regedore~~, como bem gelroa doa Estad01 com quem nAo temos Tra·
disse o poeta lyrlco de Auguato:
tados de Commerclo, no cuo de aobrevlr
guerra com os respect1v01 Soberanos. Isso nAo
Qtdà QVU delirunt re(Je.l, plecAuntur AcMv,. mostrarA justificado por cordato escrlptor
sob1 e a Lei das Nações, nem praticado por
Sr. Presidente. Longe de nós a vaga ·Lei Governo de credito.
dos suspeitos, que na revolu~:Ao de França
Podem alguns Governoe nAo achar ser
cau11ou o extermlnlo doa. pad1es nAo jura· necessarlo fazer 'Dra.tados Commerctaes: e
dores, e de tantoa naclonaea e estrangeiros, ficaram os seus aubdltos f6ra da Unha dOI
que nlo se conformavam ú opiniões da fa· mais Soberanos! NAo se espere que, consto·
cçilo dominante. Actualmente os Governos do deH& desigualdade, venham ao Brull fa· ·
da1:1. Nações clvlllsadas lêm adoptado usos zer estabelecimentos, os •Portuguezes com
mais humanos, para se mitigarem 08 males particularidade nlo se animaram a Isto, reda guerra; e, entre estes, é o de s~ · conser· celando algu.m sinistro evento pelos sobre·
varem no eeu terrltorlo 08 subdltos do E• vindos in·faustos succea101 de Portugal. Aln·
tado Inimigo emquanto bem se comportarem, da me estio vivos. na memoria os exceaioa,
e tJÓ se' expellllem
que por mAo procedi· que durante a guerra civil do Jmperlo se
mento se fuem suspeitOs. Tal hoje é o DI· commetteram, com especialidade na Provln·
relto das Gentes, conven"clonal das potencias ela da Bahla, onde · houveram mais cruas
hostilidades; e por Isso se exaltaram as an·
du chrlstandade.
Não Imaginemos ter maior sabedoria e tlgas animosidades que produziram o que
prudencia que ellas: a experiencla mostra- disse Juvenali
nos Paizea cultos, que, declarando-se guerra, Inter finitimos alim antigua aimulttll,
a maior parte dos subdltos dos Soberanos Immortale odium, et tnill(Juam 1anabJe vvJmUI
belllgerantes, procedem quietos e com cir·
cumspecção, tratando de seus negocios, para
Ainda depois de evacuarem 01 Luztta·
não se comprometterem.
nos a Provlncla da Bahla, e ser abl reconhe0 Sa. MABQUEZ DE CABAVELLAS: -Sr. cido o nosso Governo Constitucional, toPresidente. Eu não ·disse que se nAo pren· mou-se assento na Camara Municipal para
dam, disse que devem sablr do Imperlo. O lndlstlncto desterro de todos os Portuguezea
estrangeiro constitue-se suspeito, desde que allts arraigados com casas e tamtllu; e
se declare guerra 4 sua Naçlo: f6ra preciso posto que não &e executasee· A risca, contl·
ser mto cldadlo para nlo Incorrer neasa sua· nuou todavia a suerra de postos, para serem
peita, porque sendo bom, deve procurar o espoliados de seus empregos, e lhes serem
bem do seu Palz. Eu nlo disse que façamos substltuidoe 16 oa Bra1llehoa natos. A Deus
como Bonaparte: declarada ·a guerra, mar· nlo praza que se renove mata tal escandalo.
que-se tempo, em que disponham das suaa
O SR. Ar.xEIDA E A~uQUERqmc: -Esta
propriedades. De mala fazendo nós Isto por questão, Sr. Presidente, ê daquellas que ae
u·ma Lei, damos motiVO& a que ellea ·nlo fa· não podem combater. A emenda tu o· que
çam outro tanto, nem por Tl'at&doe, porque quer o artigo; ·nlo se tragam esses exemplos
a desproporção lhes é vantajosa e . segura; de Naçclea estrangeiras, porque entio de·
os estranselros não deixaram de se passar ~Dlfle tambem admlttlr multas excepç6es.
ao BruU, sem este artlso, elles nio podem Se ê perigoso em tempo de pu o esplrlto
· adivinhar aa guerraa que poderemos ter com de antlpathla entre Nao&s, multo mais o
· a França, ln«laterra, etc.; portan.to tustento sert em tempo de iuerra, Na Ilha da Ma·
a emenda que apresentei.
delra, appareceu um ·homem de euaca,
O .Sa. Vzsco~DJc DE CA~a~: -Sr. ·Presl· e logo que ee arvorou a bandeira IPretleD·
dente. Cada ve1 mala me admiro da lnsl• tou·se de farda, e era um f!npnbetro de ln•
tencla do .nobre .Marque& de Caravellas em glaterra. B o Brull tem J& tantas forças
sustentar o barbn.ro expediente de lançar f6ra que nio deva proceder com cautela em taea
do Imperlo como suspeitos todos 0!1 estran• occaslôel?
tl't!W
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O Sa. VIscoNDE n•~ C~nú:: - .s!". Presi· na historia a-ntiga, como nu moderna. e o
dente. O Sr. Senador ·Albuquerque disse que . contrario ê faltar ao que devemos â Patria.
Dlo via ma teria para espanto, e quallficat!o Sr. Presidente. Consideremos os homens como
de ·barbartamo, no arbltrio de se lanoar fóra são, e do como devem ser: o homem consido Estado a todos os estrangeiros sobrevindo derado como é, ainda mesmo o eatraDgeiro
a guerra: disse que a p'otencia que destina na.turalisado, tpuxa sempre para o patrio nl·
de antemão mandar nho, quanto mais aquelle que se não natura-.
hoitlltd&de procura
emtsnl'los ao Palz que ·pretende invadir, para Usou? Ao menos pela ·gloria que resulta â
attrahir a seu partido os proprios subdttos sua Nação. elle deseja sempre, e promove
alll estabelecidos. Porém não se trata aqui do seu Paiz, por isso em minha opinião
de c~ias, que pelo direito das gentes até torna·se naturalmente suspeito desde que a
podem ser justiçados: unicam~mte trata-se de guerra se declara.
Quando chegarmos a se.r mais fortes, fasubdltos de bel1igerantes, qÚe não fazem piocedfmento que os constituam suspeitos ao remos esta liberdade; por ora, não, porque
Governo. E' abau'l'do igua:la.r ~ousas des- ainda nos -é prejudicial. O que as outras Naiguaes.
/ ções têm 'feito, e que citou o nobre .Senador,
o sn. MABQUEZ DE C.\BA\'ELLAS: _ Sr. I a!nda não póde obrigar-nos, !POrque as ~ossas
Presidente. Segunda vez combateu 0 illustre / c1rcumstancias d~fferem muito. Tambem elSenador a minha emenda, e eu não :fiz emen- Ias têm ·querido philantropicamente abolir os
da; disse unicamente que se supprlma o ar- corsarlos, para só fazerem hostilidades aos
tigo, porque é mais proprio isto de um Tra- navios de guerra. patrocinando assim o comtado, do que da Lei, que fazemos. Agora ac- merclo geral, e podemos nós abraçar um tal
crescentarel ·mais, que 0 mustre Senador ar- principio, quando somos ainda tão fracos? Se
gumentou com abusos, e estes nunca devem o fim da guerra é diminuir a for!:a do iniservir de argumentos. Lembrou odio aos I migo, como usaremos de tal franqueza, danPortuguezes ·na guerra .. da Bahia; mas pôde J do-lhe a~si·m torças .par~ que nos resistam?
_não haver esse odio, quando a guerra é na- i
·Emftm, o artigo nao pôde servir lJ)ara
cional? Não, sob pena de não ser bom cida-J c~n~idar os /~trangeiros que queremos attra- I hlr' ã elles
dão o que não abra"a
,. a u.usa da s ua ......
... açao.
_ 'trao sem duvida, sem essa eonO que eu quero é que se não trate deste ar-~ cess o tao amp 1a; e quando chegarmos ao
tigo, .porque <é mui ampla Uberdade darmos estado de forças, que nos dispensem o repor Lei aquillo que as outras Nações não têm / ceio, que por ora devemos ter para com os
dado. Não .ba tal direito estabelecido ·na Eu- I estrangeiros. com que tivermos ,guerra, fareropa; e .quando assim ·foss.e, os lnglezes po-j mos então o que nos ditar o interesse nadem conceder Isto ' .e nós não• por que as nos- clonai e a prudencia.
sas forças ocmparadas com 1\S suas, não têm !
Jutgou-se discutida esta materia; ·
proporção, que nos autorise a u·ma tal con- i
foi posta a votos, e venceu-se a supcessão.
i
pressão do artigo, approvando-se a
A questão pois reduz-se a que, com ap-1
emenda. do Sr. Marquez de Caravelparencia de recLprocfdade, a concessão será. 1
1as.
''
toda em favor dos estrangeiros, e em pre-l
Seguio·se a discussão do artigo 20:
Juizo nos.,. Ni.nguem negará que devemos /
tratar mui clrcumspectamente os , subditos
"Artigo 20. Se porém, pela sua condudaquella Nação com quem tlvermoi guerra; cta der motivos de desconfiança ao Governo,
porque em tal caso aquelle que, nlo coadju- serã mandado sahlr do Imperio em tem.po
Yar os seus pelo ·modo que lhe tõr possfyel, mareado, e poderá levar comsigo 08 seus efnão serA bom cidadão. Eu de certo se eltl- fe!tos."
vesse em um ·Paiz a. .que o Brazll declaraase
.Tulgou-se prejudicado.
guerra, mandaria dizer tudo o que soubesse
dos seus .prepa.Tatlv~s belMcos, e dos seus I
,. Artigo 21. Esta Lei ser:t transladada
projectos de Invasão: isto Vê·se oompre, tanto para as llnguas ,trancezn, lngleza e allemil,
1
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para que tenha a publicidade que exige o seu
objecto."
Approvou-ae sem haver . opposlçiio,
aaslm como o Projecto para passar A
3• dlacusBio, com as emendas admlt·
tldu.
0 .SR. BARÃO DE ITAPOl: - Sr. Presl·
dente. Na seslllo . de 1827 ficou adiado um
Projecto que velo da Camara dos .Srs. Depu·
. tados, 10bre a Junta de Justiça do ParA;
pedl·ndo-se alguns esclareclmentoa, respon·
deu-se que este Projecto s6 tivera lugar em
virtude de uma Indicação de um Sr; Depu··
tado. Agora remetteu-se-me do ParA uma
carta com esclarecimento que silo, por. ceSpia, a · car.ta régia que creou a dita Ju·nta, )
e isto me parece ba.Stante para se dar an·
damento ao Projecto adiado, e portan.~o fac;;o
REQUERIMENTO

pelos mezes da aoe&Bio ordl·narla e
eztraordlilarla., abatendo-se DOI dltol
mezes o ordenado, que vence como
ottlclal da .See:.etarla do E1tado doe
Negoclos do Imperlo; ficando porém
subsistindo o que se determinou em
aviso de 7 de Maio deste anuo, a l611·
peito doa mala ·empregados da. Secre·
tarla e casa do Senado.
Ficou a Camara. inteirada.
Segulo-se a 3• parte da Ordem do
Dia, que era a 3• dlscusslo do Projecto que declara os vencimentos
dos Vice-Presldentes, que servirem
ãs Presldenclas, com as emendas approvadas na 2• dlscasal.o.
O Sr. Saturnino depois de algumas
breves rene:xões, mostrando ser IR·
Justiça suspender-se o vencimento do
.Presidente, por motivo de moleatla,
ottereceu a seguinte

EHENDA
"Requeiro que se dê seguimento ao de·
creto remettldo a esta Camara ,pela dos Srs.
"Ao artigo 2.• Supprimam-se as ultfmu
Deputados na sessão de 1827, para ficar sub·stltuindo a Lei de Justiça MUltar no Pará, palavras - deduzida dos que estes estes ven·
ã vista do documento que tenho a honra. de cerem - saiva a redaccão. :- Saturnlno."
apresentar ao Senado para o esclarecimento
Foi apoiada.
que se desejava, pois ·contêm o .teôr da cart3.
Deu a ·hora e ficou adiada .esta
.rêgla que em 1806 instituio a mesma Junta
materia.
4e Justiça. - Bar6-o de Itapo4."
O Sr. Presidente designou para
Ordem do Dia:
Foi lido este requerimento, e
apoiou-se para ser remettldo ãs Com·
1.° Con~inuação
da
ResoJuclo
adiada.
missões de Leglslaclo e Guerra.
Segulo-se a segunda parte da Or·
2.0 Terceira dlscussA.o da Resolu·
dem do ma, que era a 3• dlscusslo
ção mandando llthographar e 41•
da Resolução, regulando · o expe·
tribulr os mappas topographlcoa1 chodiente das certidões em todos os Tri·
rographicos, geographlcos e hydrogra.phicos do Imperio.
bunaes, com as emendas approvadas
na segunda discussão. O Sr. Marquez
3.• Terceira discussA.o do Projecto
de Santo Amaro faz algu·mas refie·
de Lei, pelo qual os arrematantes de
quaesquer rendas· publicas, ficam
xões c~ntra a Lei, e como nlnguem
mais fallasse, fol posta ã votação, e
Isentos de propinas e qu&eBquer ou·
foi rejeitada.
tras despezas · de arremata~l.o.
O Sr. to Secretario deu conta de
t.• A Reaoluçlo Incorporando ..
um offlclo do Ministro do l·mperlo,
VUla de QuelUI e &eU termo, na
participando que .Sua Majestade o
Provincfa de :Mlna.s Geraea, f. eoImperador houve por bem approvar
marca do Ouro Preto.
a Resolução, que se lhe communlcon
5.• Terceira dlscusslo do Projecto
em offfcfo de 4 do· corren.te, para se·
de Lei abolindo os prlvllegloa cOD.·
pagar a Jo~ Pedro Fernandes, que.·
cedidos ·âs fabricu de mlneraclo,

\
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doe engenhos de assucar e fazendas
O Sa. S4Tun:sr:so: - Sr. Presidente. Eu
de cannas.
/ voto pela emenda, tanto mais que este ar6.• O Projecto de Lei sobre o des· tlgo é desnecessarlo, porque a Lei de 20. de
empenho das a.ttrlbuições dos Con·/ Outubro de 1823, diz que os Conselheiros seselhos Geraes das Provinclas.
1 rão
eleitos quando se nomenrem os DepuLevantou-ae a sessão depois d.as 2 I tados.
horas da tarde.
I
O ·SR. ALliEJD.\ E Ar.nuQt:r:nqm;: - Sr.
! Presidente. E eu voto contra a emenda por/ que supprimido o artigo, fica entendido que
1 os Conselheiros do Governo existem e nesta
35• SESSÃO, EM 17 DE JUNHO DE 1829 i Lei é que se deve declarar que elles ficam
j extlnctos.
_ ·
·
PIIESIDF.XC14 DO. SR. BISPO C.\PELL\o-YÚR
O Sa. MARQUEZ DE SA:sTo AMARo: - Sr•
. Presidente. Este artigo não deve ir nesta Lei,
A's 10 horas, achando-se presentes porque esta trata s6mente de dar provlden:l-& Srs. Senadores, declarou-se abe:'ta elas áquelles que servem no impedimento do
a sessão; leu-se e approvou-se a acta Presidente, por Isso voto pela suppressão.
da ant~cedenté.
0 SB. ALMEIDA E Ar.BUQt:EBQUE: - Sr.
1
O Sr. Bacellar partiQ~pou q.ue o / Presidente. No a;rUgo 2• suppõe-se a existennão podia comparecer I ela dos Conselheiros, porque se manda dar ao
Sr. Oliveira
.
por se achar incom·modado.
i Vice-Pr.esidente aqufllo que elle percebia como
j Conselheiro; por consequencla, · que vem faFicou a Camara inteirada.
Seguto-se logo a primeira ·parte da I zer aqui a suppressão? Cousa nenhuma. A
Ordem do Dia, _que era a 3• discus-1 razão por que assim voto, é, 'POr ser isto consão da Resolução que declara os ven- i tra a Constituição, e de não gostar de nada,
cimentos dos Vice-Presidentes, que I que lhe vá de encontro; bel de reprovar semservirem ás Presidencias das Pro- / pre aquelles cargos publicos, que se não ba·
vincias, com as emendas approvadas seam na Constituição; mas para supprfmir-se
na segunda discussão, que ficara , este artigo -é preciso supprimir-se tambem o
adiada no dia anterior, com uma / seguinte, porque .elle diz (leu):... (0 .Sr.
emenda oUereclda pelo Sr. Saturnino P.reslàente interrompeu o orador dizendo: Que
/ o :J;rtigo 2o Jogo que se approvasse a emenda
ao artigo 2°,
Pedio então a palavra, e sendo-lhe .I que se lhe fizera na 2• discussão, ficava
I claro). Logo que se a:pprove a emenda (conticoncedida, disse
nuou o orador), ou a emenda de suppressão .
O SR. MARQt:"EZ DE SANT•l Al'tuao: - Sr. ! lembrada pelo nobre .senador, o que é que
Presidente. Eu creio que este ao artigo não fica ao Vice-Presidente? Cousa nenhuma. Aqui
deve pa-ssar nesta ·Lei, porque não lhe acho 1 falla-se na 5• parte; mas de que, pergunto
Uga<:ão alguma com ella, e por isso voto pela 1 eu? Não sei o que isto seja.:·
suppressão; e ainda por outro principio, .por· ; · O SR. SATUBXI:so: - Sr. Presidente. A
que me parece absurdo. E faremos n6s Leis i mi.nha emenda s6 se dirige a supprimir a ;af6ra dos -principios, em que se funda a Con- ! lav:ra - deduzir - quero dizer que a 5•
stltuição? Porventura o Governo p6de ter /parte que se dá ao Presidente, não seJa dedu·
mem·bros ·seus por eleição popular? Isto ~ : zida, pelas razões que e:xpuz, quando aprecontra. a Constituição, e pede a prudendn i sentei a minha emenda.
que seJa supprimldo este artl:go. Apresento,
O Sa. VIsco:snE DE CAETHí:: -Sr. Prepcrrtanto, esta
sldente. No primeiro artigo desta Lei jã se
E~ENDA
tratou do Vlce.Presldente: é tirado á maioria
de votos, diz-se que são. Conselheiros do Go"Proponho a. suppreHão do artigo 3G, - verno; por consequencla parece-me que por
attender ás razões expendldas, deve ficar
Ma.-rqaez de Santo AmMO."
esta.
questão adiada, PONIUe se neste primeiro
Foi apoiada.
1
1

I

J

1

1

j'

366

Seasio de 1'7 de Junho

arttco jA ae falla do Vlce-Prealdente, e por que ê oppoato A Constltultlo o Conselho do

quem ê eJJe nomeado, que ê pelo Conaelbeh'o, Governo: porque eJJa deixou de fallar delle
segue-se que se deve adiar esta materla atê expressamente, uma ves que ae nio clemona·
decldlr·ae se deve ou. nAo haver Conselho do tre tambem que elle é fncompaUvel coa 01
prlnclptos da Constltulcio, a qual tratou com
Gove1·no.
summa
generalidade ·da manel·ra com que as
Offereço, pois, o seguinte
Provtnclas h~o de ser ,regidas, deixando ao
Poder Legislativo prover sobre este objecto,
BEQUEBJKI:NTO
I eomo se vê de seu titulo proprlo. Portanto,
"Requeiro que fique adiada a materla opponho-me ao adiamento, e opponho-me tam·
deste Projecto, atê á. decisão da exlstencla ou bem A outra emenda, que não quer que se
não exlstencla dos Conselhos do Governo. - J talle dos Conselhos do Governo, pois é fm·
Sal't'a a redac~io. - Visconde àe CaetAé."
I posslvel não se fallar destes Conselhos, fal·
· IJando-se do Vice-Presidente, que como multo
Foi e.polailo e entrou em discussão· notou o illustre Senador, é aquelle dos seus
membros que 1·eune maior numero de votos.
a ·materia do adiamento.
Nem cabe nesta Lei a abollçio deste Conseo SR. M.\BQUEZ .DE S.\:STO AlURO: - Sr. lho: as suas disposições supp6em a exlsten·
Presidente. Eu não posso· a.polar o adiamento ela delle, porque ella trata do ordenado, que
porque é daquelles que se não devem admit· deve vencer o Vtce-Presidente, quando faz as
tir. Deixemos as cousas no estado em que vezes do Presidente, bem como de outras proestão; só o a.rttgo 3°, é que faz aqui grande videncias omissas na Lei que regulou o Goobjectio, porque vem fazer uma cousa con· verno das Provlnclas, que, posto que provi·
tra::-ia ao que ma.nda a Constituição. O Go- soria, ainda está. em vigor, porque não teverno é uma cousa, o Corpo Legislativo ê mos outra.
outra. e o Poder Judiciaria outra; portanto
0 SR. VISCONDE DE CAETHÉ: - Sr. Predeixemos as cousas .na confusão em que se sldente. A conclusão que se tirou do adia·
acham, emquanto se não re!or.mam como ê mento foi para que ficassem as cousas no
mister; este objecto. precisa de nova legisla· estado em que estio presentemente, a·tê aue
ção; ma:s nem é nesta Lei que a devemos fa· haja nova Leglsl&!:Ao a es~e respeito; pois é
zer, nem ha tempo ainda; aliãs a confusão Isso meamo que por elle se procura, tornando
será maior.
as cousas por ora ao seu eatado primitivo.
O ·SR. MARQUEZ DE CAR..\vEr.us: - ·Sr. Conhece-se bem que a Lei de 20 de Outubro
Presidente. NAo apoio o adiamento, por ser de 1823, feita antes da ConstttuiçAo, nlo está.
mui indefinido; depende de uma Lei, que ex· em harmonia com ella; conhece-se que a Con.
tinga os Conselhos do Governo, da qual ainda .stttuiçio nlo falia dos Conselhos do Governo,
se não cogitou.
por consequencta, para que havemos de tratar
O fundamento que se tem procurado para JA. do seu discredlto, quando Isto ê materla
se combater esta Lel, ê ser ella opposta A para uma Lei particular?
Constttulçlo, e este fundamento não me pa·
·Dlz-se que esta Lei tem por objeoto ta~
re· (! soUdo. A Constltulclo estabelece os po- xar os ordenados, e que elles devem vencer a
del'es em geral, e delles fez as divisões ca- 6• parte; atê agora têm vencido o que ven·
pltaes; o Poder Executivo, que especialmente cem os ConaelbelrOJ, lato mesmo jA foi decl·
se offerece ao. nosso assumpto, não p6de ser dldo aqui no Rio de .Janeiro para as Provln·
exercido em toda a sua plenitude, sem o.gen- ciu; portanto ffC&Ddo. tudo no mesmo estado
• ' tes ou autoridades subalternas;· a· Constitui· at~ haver nova Leglila~o ll&ra 01 Conselboa
ção. que apenas estabelece bases, nada dll· ele P.rovlncla, acho que !JAo p6de haver perigo
pôz sobre a maneira, em que estas autorlda· algum. O adiamento ê porque esta materla
des hão de exercer as suas funccões, deixou alo vat de accOrdo com a Constltufcão nem
Isso ao Poder Legislativo, e. quem compete o eatA declarado em ·Lei, que o Presidente seja
desenvolvl.mento dos prlnclplos, que ella es· nomeado peJo Imperador, ou pelo povo.
tabeleceu: nestes. termos não se p6de dizer .
Portanto, o adiamento, que pedi, nAo ê
1
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mais .do que para conservar as cousas por nuar, mas não accumule. Supprimio-se a proora, no estado em que estio.
plna dos Conselheiros; eu vou contra isso,
O :SI. VEnouEIHO: - Sr. Presidente. Segu· porque como seja muito pouco essa 5• parte,
ramente o adiamento tem por objecto conser· visto c1ue não passa de· 2$400, parece-me que
v&r as cousas no estado em que estão, mas se não deverã admittlr a suppressão, ainda
deverão ellas conservar-se com as duvidas que que se diga que elles não devem receber esta
têm? Parece·n•e que não. E obra.ndo nós isto, propina, porque então não estão como con.
nós vamos contra a ConstLtuicão? De certo aelhelros: ha tambem· outra emenda para que
que não. E se emquanto nós conservarmos as esta 5• pa·rte do ordenado se dedu.za do que
Leis, não ottendemos a Constltulc;ão, então o venceu1 os Presidentes; e outra para que não
Governo ê que foi contra ella, porque diz QUe haja tal deducção; produziram-se muitos ar·
os Vlce.Presidentes terão um ordenado, que gu.mentos a •pró desta emenda; porém eu não
têm os Conselheiros. Eu entendo que o Go- gosto de deducções; se ha uma Lei geral, e
verno ·não obrou contra a Constituição: jul· ella. faz deduzir uma õ• parte dos ordenados
gou necessario que os Vice-Presidentes tives· dos em·pregados, para que havemos de estar
sem alguma cousa; mas conhecendo nós que agora com essa cieducção da s• parte? .se a
isto é pouco, e que o Governo, por effeito de Lei é injusta, revogue-se; mas nunca lhe fa·
necessidade, é que deu esta providencia, nós I cam excepções, e 11este sentiJdo é que voto con·
agora queremos dnr mais ampla; isto não ê ! tra a emenda.
ir contra a. Constituição; quando se fizer essa
'Propôz-se a suppressoo do artigo 3°, e
Lei dos Conselhos. então se fará. isto mais eu não irei contra isso; nós não estamos aqui
ampla~nte, por ora vamos a remediar, por· a. rectificar Leis que exija reformas, agora
que é .muito pouco o que têm os Conselhei· só tratamo~ de tirar uma lacuna, que ha; a
ros, e só o Poder Legislativo é que póde fa· ! unica providencia que deu, é que este lugar
zer isto. Nós não alteramos aqui nada em· seria. occupado pelo Conselheiro que tivesse
quanJto se não fizer a. Lei ·nova, e é desneces- ' maior nu·mero l!e votos; por consequencia emsario fallar contra o Conselho do Governo, qua.nto a Lei não determina,r o contrario, deveelle .não tem semelhança com este, antes é 1 ser mesmo, e do mesmo modo, quando se timuito diversa a sua natureza. Os Conselhos zer a eleição, para Deputados, ta.mbem se faz
das Provindas são ad·mlnistratlvos, e eu es· para Conselheiros; portanto, não me opporei
tau persuadido ·que devem persistir; mas á suppressão, nem a-cho que seja de grande
aqui nAo é lugar proprio prura se tratar esta · importa.nda essa questão.
O Sn. SATt::axiso: - Sr. Presidente. E'
materla. Não ha inconveniente algum, em que
o Governo diga aos Presidentes das Proviu. verdade que a Lei geral para esta ded.ucção,
elas, que se aconselhem com aquellas pes· que se faz em favor dos subst:.t.utos, e em
soas que julga.rem ser mais convenieDJtes; diminuição do que vencem os proprietarios,
portanto voto contra. o adiamento, visto ser mas eu já disse que o Presidente não p6de
isto 11ma lacuna que é necesaria encher-se na ser Impedido de exercer as suas funcções seLei.
não por dous motivos: prlmei.ro, quando fOr
Julgou-se discutido o requerimento nomeado .Senador ou Deputado; segundo,
para o adiamento, e sendo submettldo quando es-tiver doente. Ora, ;no caso de moles·
n. votos foi rejeitado.
tia, tfrar.se o ordenado é de certo uma gran·
Continuou a discussão sobre a Re- de crueldade, porque é QUando mais delle se
solução e emendas respectivas.
necessita; por consequencla, como os Presl·
dentes estão em circumstanclas m·ulto partiO Sn. VERGUEIBo: - Sr. Presidente. O 1° culares, pois são homens tirados de suas caartlgo parece-me que tem uma emenda para sas, obrigados a fa~r grandes despezas, sem
que se nlo possa.m accumular duas occupa· snber quando hão de voltar; ven~CJ~m a sua
ções; eu votarei pelo artigo; quem deixa de mobllfa. com prejulzo, e depois compram ou·
occupar um emprego e vai exercer outro, deve tra; por todas as razões, cu sustento a ml·
ter o ordenado respectivo; por~m se tfnba nha emenda.
maior interesse no outro, então p6de contl·.~
O SI. lfARQtiF.Z DE C.ARA\'l:Lr••~s: - Sr.
j
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Presidente. Eu auatento a emenda, comblnan· Corpo ·Legislativo, ·nAo se póde dizer que as
do o artigo 1° com o segundo. O prlmelro suas resoluç6ea nlo aejam Leia.
trata da hypothese de se nlo pagar nada ao
Diz o nobre Senador que uma Resol·uçAo
Presidente; ou porque o lugar estA vago, ou vai Urar uma duvida: convenho: mu esta
porque elle estA .Impedido. o segundo suppõe duvida p6de ter, ou declar&ndo a Lei, ou acque o Presidente nlo estA em effecUt·o ser- crescentando cousas que ·faltam nella, para
viço; mas todavia, vence o ordenado. A Lei complemento da sua determinação: tal é o
·trata de ambos estes cuos: quando não ha que aqui se faz, porque a Lei nlo tratou do
Presidente, · manda dar ao Vlce·Presldente o que de\'e receber o Vlce-Presldente: acho que
ordenado que lhe competia; e quando o Pre· aqui o que se trata é de supprlr uma lacuna,
sldente vence, m&J\.d& tirar a 5• •parte do seu ou caso omisso da Lei, não é uma lnterprevenclmento: nestes termos parece-me que tação della. Tambem não estou •pelo prlncl·
esta Lel teve mais em vistas a economia que pio de que se ha de attender â pessoa que
a justiça.
vai servi·r. O ordenado é relativo ao lugar
Quando se trata de dar um .subsidio a que se exerce: este é mais ou menos oneroso,
aquelle que occupa um lugar entra isto no e estA na 1•, 2• ou 3• ordem: sómente destas
objecto das despezas necessarlas. a ·economia circumstanclas é que deve haver contempla·
deve cortar o que é desnecessarlo: sem o .mal ; ção; quando se legisla nlo se attende para a
escogitado principio da·. economia, nenhuma II pessoa. esta não póde entr.ar em um objecto
coherencla ha em receber o·Vice~Presidente o i de Lei, porque a Lei considera as cousas em
ordenado por inteiro, quando está vago o lu· i abstracto: considerando. as pessoas, como quer
gar, e o não receber quando o Presidente i o mustre Senador, desceria da altura, em
I
estA impedido, quando em uma e outra bypo- i que devem estar collocadas as suas contemthese eJ.le faz as vezes do Presidente, e tem ; plações, poria em risco a sua lmparcialldade
o lncommodo de estar f6ra do lugar da sua 1 e a sua essencial rectidão; portanto digo que
residencta. A Lei devia olha.r para o gravis- I não póde ser justo que se haja de deduzir o
simo ineommodo e não pequenos prejuizos, I ordenado na 2• hypothese, com o fundamento
que, principalmente neste Paiz. sotfre um de que a. Fazenda 'Publica já paga aq.uelle orproprietario de ter aTredado das suas vistas . denrudo: essa razão seria boa se se tratasse
os seus bens, vindo exercer um emprego para 1 de economlsar, mas esta Lei nAo ~ de ecodo qual ella o eha.ma, de que se não t»6de ! nomia, é d·e justiça. Portanto, é ou não ~
e:dmir. Se é justo dar ao Presidente, impe-l necessario · que ao Presidente e Vlce-Presi·
dldo por doença, os meios necessarios para i den~e se dê um subsidio? Eis toda a questão.
tratar da sua saude, tambem ~ justo que se. ! A outra versa sobre como se ha de regular
alivie os incommodos que resultam ao Vice· I este subsidio.
P.resldente, de vir multas vezes de bem longe, j
•Diz.se que não se deve regular pelo ludeixando a sua casa em verdadeiro deaam·l gar; pois elle não tem as mesmas responaaparo. Pelo que ":JJ.ID posso a:pprovar este ar·tlgo I bllldades que tem o Presidente? Nl.o deve
2° sem a emenda; ella estA bem concebida, apresentar-se em publico com a mesma decenporque ·funda-se na igual11ade da razão, que , ela e decoro, que convém ao Presidente?
subsiste em uma e outra hy.pothese.
I Deve. Logo deve recahlr sobre elle o mesmo
J
.c.
ordenado, e Injustiça fôra nl.o se lhe dar o
M
d
·
0 8 r. arquez e acarapagu!: - mesmo
que vence o Presidente.
Não se colheu bem o seu discurso
'
"'~ã
'
I
Parece-me por tudo isto que o artigo não
0 s r. E vadnlge11sta·· - .n
se co~ i deve passnr, e que a emenda deve ter amlh eu o seu- scurso.
I
·
p11ada com a segu1n t e
O Sr. Marquez de Caravellas, res· I,
pondendo a algumas proposlçl5es do j
EMENDA
.Sr. Evangelista, disse, entre outras !
cousas o seguinte:
A
tl ft e

I

e

j'

°

.

I
to- I
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Quem resolve niio legista - convenho
(Salva a Teda.c<:llo - Ainda. quando os·
mada a propoá.lçlo em geral; mas ret~trleta ao_ Presidentes estejn.m Impedidos e por Isso ven·
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!!a-m os ordenados, os Vice-Presidentes devem ordena.do, ·sem poder accumular outro venci·
vencer, pelo tempo que servirem, o mesmo or· manto. (;Salva a redacçAo).- Barroso."
denado que têm os Presidentes, sem que estes
soffram deduccão, nem os Vice·Presidentes
l<"'ol apoiada.
accumulem o subsidio de Conselheiros; de·
vendo este subsidio passar ao Con-selheiro
O SR. Vncutmo:-Sr. Presidente. Já um
supplente. - Jla'l'qnez de Cara11eUas."
illustre Senador ponderou mui judiciosamente
a ditterença que ha entre uma Lel e uma Re·
sola~ão.
Foi apoiada.
O Sr. Evangelista. respondeu ao
A Lei contém um objecto novo; e· a Rediscurso do .sr. Marquez de Cara.vel. solução é declaração de Lei existente. Neste
las, em sustentacão da doutrina que sentido foi concebida a Rlerolução; porém
este lhe combatera; mas não foi co- quando o· Presidente recebe ordenado, applica
a disposlgão das Leis geraes, que ordenam,
lhido o seu discurso.
que quem servir um emprego po~ outro re·
o Sa. BARRoso: - Sr. Presidente. Eu nem ceba a s• parte deduzida. do ordenado desses
me conformo com o Projecto, nem com .parte por quem ·serve e 'receba tambcm o que já
das emendas, porque se entra em duvida por tinha em razão do ·seu em;prego; neste sen·
onde ha de ser paga essa 5• parte. Tem-se tido é que está. concebida a Resolução; mas
dito cousas muito boas para se não tirar ao agora intenta-se crear um outro ordenado
Presidente, impedido por molestias, essa 5• para o Vice-Presidente. Isto ê de certo objeparte; e entretanto vejo que os Vice·Presiden- ! cto novo, e entã-o não se . chame Resolução;
tes, que têm razão para vencerem ordenado : dê-se-lhe o nome de ordenado, c chame.se a
"Pelos ineommodos que soffrem, ficam .reduzi· isto u-ma Lei.
dos a não ter nada.
Eu não tenho ouvido ainda razão alguma
Convém lem.bra.r que serão muito raros das multas que se têm produzido contra a
os êasos em que põde ter execução esta Lei; : disposi<:ão do ar.tigo 2", que enfraqu-eça a mios Presidentes bem poucas vezes serão impe- : nha opinião, e assim voto contra todas a.s
didos; se fôr por molestia, emquanto se chama emendas. Isto é uma Resolução, ou explicae chega o Vice-Presidente, o enfermo ou se 1ção de Lei existente, tudo está aqui bem det•estabelece ou morre. Não posso approva.r o cla.rado, e o que se quer de mais. deve ser
subterfugio de se lhe dar um ordenado de objecto de uma Lei nova. Diz.se que ê muito
Conselheiro, quando elle o não tem, e demais pouco o que se dá aos Vicf-'Presidentes, e
uma 5• parte para lhe augmentar· a congrua; que esta Lei não ê de economia, porém nós
parece-me que melhor seri•a dar-lhe uma devemos ter muito em vistas C!Ue as Leis
quantia· certa, como por exemplo, metade do tenham sempre por base a economia.: quando
ordenado de Presidente, porque quando elle se fazem despezas, augmentam-se imposições,
vem exercer este lugar j4. não é como Con- e no estado em que nos achamos devemos ter
selheiro, mas sim como Presidente.
.
muito cuidado em não~_.augmentb.r as despeDê.se-l.he, pois, metade do ordenado, no zas. Até agora iam bem, porque os que ti·
caso de impedimento por molestia, ou por nham · seus empregos venciam o que a Lel
outro motivo, mas com a. condiçAo de não lhes marcava: d~pofs de 1825 determinou o
poder aeumular outro qualquer ordenado; Governo que o Vlce.Presldente, servindo de
isto é ..confor.me com as ldéas da Camara, e Presidente, tivesse a pequena. gratlffcaçllo que
portanto offereço esta
compete a um Conselheiro; logo pa.ra que havemos nós de croea.r-lhe um ordenado? Isto
E::lrE~DA
não tem lugar.
:M-as diz-se que quando o Conselheiro
Ao n.rtlgo 2":
passa a -presidir, jâ não é Conselheiro; e eu
"Proponho que â doutrina deste artfg_o se respondo que tambem quando um Juiz de
reduza a que, no caso de servir quando o F6ra passa a servir de Ouvidor, não é Ou·
Presidente estiver Impedido, tenha m·etade do vldor; porêm em todos os cargos aquelle que
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dehm de exercer o aeu empresa 'ara ae"lr forem defeltumaa, devemos reformal·aa; con·
por outro, serve com o ordenado que jA ti· aervaremoa a6mente as juetas e proflcuas.
nha. Se querem que ae amen.de esta dl1poal· Pelo que combater a emenda, s6 porque ella
~ão marcada em Lei exlatente, faca-se, multo se aparta da LellalacAo aubllatente, aem moa·
embora, mu seja por uma nova Lei, e atgam· trar os boDa prt.nclplos das auaa dliPollc6es, 6
ae oa termO& prescrtptoa, sem nunca encabe· certamente um verdadet.ro paraloglamo.
ça11mos nesta Resoluoio a creaclo de um novo
1Mns diz-se, este ·Projecto ê uma Resolu·
ordenado. Quanto a dtzer-ae que é duro ti. cilo, não devemos consequentemente eatabelemr4e twa Pretldentea o ordenwdo, quando eer uma .dtsposl~Ao nova, como faz a emenda;
adoecerem, respondo que além de se l·hea nilo só deve ·apresentar o que se acha já. estabele·
tlraT todo, convêm advertir, que sem·pre o cido numa Lei. Quero que me dl«am lato a.s·
ordenwdo é em razão do serviQo que se sim seja; pois eu poderl·a mostra.r que multas
presta, e ·por isso não ha injustiça, em se vezes nos temos apartado desta regra, quanto
lhe ·tirar a 5• par.te, uma vez que não póde ás Resoluções em nada alteram as Leis, so·
servir.
bre que estas recahem · e se destinam a ra.
P11rece-me assAs previdente a Lel geral zel-as mais claras: porém só agora que~~emos
que isto estabeleceu; porque se se admittlr j ser tão strictos? Quem nos l.fga as mãos !Para
que o empregado publico, que de.r parte de não emendal"mos isso? Diga-se pois em lugar
doente, possa perceber tÕdo o seu ordenado, de - Resolve - Decreta.
acontecera. que qualquer :pequena molestla j
Perguntarei agorn, ·a que Leis se refere
servirA de pretexto para levar boa vida met- I esta Resolução? Ha porventura uniformidade
tido em casa. Convém que se não tenha só em I na Legislação Portugueza a este respeito?
vistas o beneficio :do empregado; 1)0rque ê I Não, por certo. Se os Magistrados servindo
ta:mbem necessario attender-se á econamia; 'POr impedimento do proprletarlo tem a quinta
ella deve preceder a todas as Leis de despe- parte, deduzida do vencimento que este tem:
r:a.s: · voto, portanto, contra todas as emen· o 'Ministro de Estado s6 vence servindo um
das, porque tendem a revogar uma Lei por !lugar vago, e então apenas tem a quinta parte,
meio de uma Resolução; atê me parece que e quando serve no Impedimento do seu col·
estas emendas não podiam ser apresentadas, lega, nada tem. E' tambem diversa a Lei sopor isso que já. se rejeltal'!a.m na segunda dls· bre os Presidentes dos Tribunaes, que necussão. Contin11o assim a votar pelo artigo.
nhu·m ordenado con,fere ao Presidente lnte0 SB. MARQUEZ DE CABA\'EtLAs: - Como 1rino na vagatura, e se ha tanta diversidade
se procura ·combater a minha emenda, incul·l nas Leis, será preciso que se .designe aquella
cando-a de insubsistente por falta de funda. que deve servir de base a· esta Resolucão:
mento11, forçoso é que eu me levante para a cita-se a dos Magistrados, quando era mais
sustentar, fazendo ver que são vloe, incohe- analoga á. dos Ministros de Estado, visto que
rentes, e contradlctorlos, todos os argumen· os Presidentes das Provlnclas entram no po.tOI que se offerecem opara combater. Sr. Pre- der ,executivo,· de quem alo agentes e delega&ldente. Eu tenho tra·t;,ad.O esta materla não dos. Nestes termos não devia pasBa.r o prls6 em abstracto, mas tambem ·conciliando o melro a!J't!go que concede ao Vlce.Presldente
ar·tlgo 2., com o 1ft, que jã passou; tenho pl'ell· o ordenado por Inteiro, estando o lugar vago.
cindido da Legislação antiga, acerca de ven· NAo parece justo que o Vlce-P.resldente dei·
cimentos de ordenados, em casos analogos aos xasse de ter todo o ordenado na .hy.pothese
de que tratmnos, porque .nA.o otam01 aqui do to artigo, com o ·fun~amento de ser o or·
paTa concordar a nova com a a.ntlga Legisla· denado destinado ao exerclclo do . lugar, e
eAo: como legisladores, devemos fazer o que quando está Impedido o Presidente, por domelhor nos aconselha o l·nteresse geral; 10- ente, não tem o Vlce-Presldente o exerclclo
mos nesta qualidade absolutamente livres, ne· do lugar de Presidente? Parece Justo que re·
nhuma outre. regr~ devemos seguir, que não. ceba. por Inteiro no primeiro caso, nlo ê justo
seja a que nos dlctar a boa ,razão e os prln· que ·o .mesmo .se pratique no segundo! Inno·
clptos da juattca unlvel'lal; se as ·Leia antl. vou-se no primeiro artigo, sem obstar 4 ldêa
gas torem tn.1ultas devemos abrogal•as; 11e de: - Resolu(li\o - e a ·ena se recorre para
J
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cümu... ,ul· 1a. óUlellüi.:i.! l:;u> aqui u olilos VlStos mento deste. Mas aqui não ha igual analogia
incoherencias e contradicções.
dos substitutos das cadeiras nos estabeleci.l!.lu já mostrei os incommodos por que mentos Utterarios, a quem se assigna logo
passam, e as prejuizos que na. sua fazenda a metade do ordenado do proprietario para
experimentam os Vice-Presidentes, quando, o servir nos seus impedimentos.
que não poucas vezes acontece, vêm de luga·
Sr. Presidente. Tem-se dito que niio con·
:r es muito remotos para a Capital da Provin. vêm alterar as Leis, que mandam pagar aos
cia., e multo mais pesado será este serviço, empregados que servem nos imp€.Jlimentos de
se fór prolongalla. a enfermidade do Presi· outro, só a quinta parte é â custa deste, não
dente de uma Provincla mui distante da obstante ser o impedimento. de moles tia; e
Cü·rte, donde de força as providencias devem que não se deve abrir exemplo, que seria al·
ir retard&Aas.
legado por todos os empregados para seu fa.
A estas considerações accrescentarei a vor, com prejuízo enorme do Thesouro.
deshumanidu.de de desfalcar ao Presidente a
Respondo que, quanto ás Leis, labora-se
5• parte do seu ordenado, em occasião em que em presupposto falso; porque essas Leis têm
deHe mais necessita para. o seu tratamento. por base a ordenança de Fazenda, que deu a
A' vista disto concluo que a base sobre que dita providencia tão sómente a. respeito dos
se pretende assentar esta. Resolução, em vez emprega;dos collegas, que servem uns pelos
de ser a da justiça, é sómente a menor des- outros, sem duvida havia nisso equidade, sen·
peza.
do o beneficio o detrim-ento reciproco. Esta
Eu não digo que naa Leis não haja sem- razão não se verifica no Vice-Presidente da
pre contemplac;:ão de economia, mas explica· Provincla: elle não serve simultaneamente
rel que o. economia não corta o necessario, o com molestia, entra no lugar por vocação da
decente, o decoroso; ella é mui diversa. da Lei. Este emprego não tem parallelo com o
m~squinharta., devemos evitar esta, e seguir de todos os outros empregados de Fazenda e
aquella. E' pois a minha. emenda fundada Justiça; elle é uma especialidade, por assim
em boa razão, e tanto basta para ser ad· dizer, especialíssima, como delegação do Chefe
optada.
do Pcder Executivo.
Não convém que 2.os olhos do povo se ecli·
O Sn. VI~coxnE DE CAYsú: -Sr. Pres1·
sidente. Deixemo-nos de economia mendicante: pse a dignidade do emprego com a inferior!·
o.·· economia. não é parclmonia: a recta eco- dade do ordenado. Tem-se dito que os Presi·
nomia consiste na escolha dos· objectos da dentes poderiam abusar affectando doença
despeza; o tempo do systema gratis já. pas· para lesar o Thesouro. · Isso é incrivel em
sou. Neste Seno.do tem-se repetido a genuina pessoas de tanta confiança do Imperador;
regra de se proporcionarem os ordenados, não elles teriam o receio das censuras dos periodiá pessoa do em·pregado,
á qualidade do cos, e do desagrado do Chefe da Nação, que
quanto antes teria noticia do facto, e os re·
emprego.
··
o Vlce·Presidente de cada Prc:winc~ .exel'. moveria da. Presidencia.
ce o identico emprego do Presidente nos seus
Portanto o exemplo de especial favor
impedimentos de molestla; o seu trabalho o tanto ao Presidente como ao Vice-Presidente
a &ua representacão e responsabilidade alo nunca põde ser allegado pelos mais empre.
lntegraes: como põde ser consentaneo â boa gados. Tem-se mencionado a pratica da :Morazão, que o respectivo ordenado não seja narchia Luzitana, que na .vacancia dos Gotambem integraiT Elle não deve accumular a verna,dores, estabeleceu um Governo interino,
· dla.rla de Primeiro Conselhel.ro do Gover.no, composto do Bispo, Chanceller, e mllftares da
pois não póde .:er Conselheiro de si mesmo: mais alta patente, que serviam só com os
deve-lh& substituir outro Conselheiro sup· seus ordlnarios vencimentos.
plante, paro. que seja pelo ·conselho legal.
Não ê :admissivel essa pratica da mesqui·
sr. Presidente. Eu · adc:>ptaria a emenda nha economia do systema colonial, em que
do Ulustre Senador Sr. Barroso, que prop6P.: (permltta-se-me dizer) prevalecia a notorln
eom.o melo termo, dar-se ao Vlce-l?resldente a maxima de pagar os serviços do Brazll colii
meta!!e dO ordenado do Presl·dente no lmpêdl·. trinta rêls, afim de se extrahirem ,,ara. a m&
1
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Dia, que era a a• dlscuaalo da Resotropole as malorea sobrae posslvela da renda
lucio que manda Uthoaraphar, e dia·
publtc&. Ora os tem·p01 aio ou.tr01.
tribuir oa mappu top~ra.phtcos, cboPrescindo das dlst.lnceões metaphyslcaa,
rographicos,
geographicoa e hydrogra.
que se têm feito entre resoluções e lela. A I
phicos
.do
•Imperio,
com uma emenda
resolução que em discuuão foi requerida por/
a:pprovada
na
2•
discusslo,
um Vice1Presldente de Provlncl~~o; ella é para j
uma declaratoria supplement&r da Lei da As· :
.
semblêa Constituinte, que elevou os Presi.
O ·SB. SATUBNINo: :_ Sr. Preaidente. Eu
dentes, Vice-Presidentes, e conselheiros do i não vejo utllldade alguma desta Riesoluçio:
Governo, asslgnando ordenado ao .Presidente ! os mll!ppus, que se acham no Archivo MUltar
com omissão do vencimento do Vi"Ce•Presi·l' são pela maior parte tomados por informa·
dente.
.
ções, e portanto mui distantes da verdade, e
A R 1 ã é d i d
· i
até os rios alll têm direcção bem oppostaa a.s
'Eeso uc 0
etst ~a a a supipr rd essu./1 suas correntes; não sio correctos, e como nio
a que mon ara. a econom a o or·
1acuna.
,
,
convém que assim corram o mundo, segue-se
denado para o Thesouro. E provavel que 0 11 que não de\•e ter lugar uma tal publicação.
Governo logo nomeie Presidente, se a sua 1 0
i h muitos
tal
ã
pubmllappas, que . vez n con·
molestla fOr grave extensa; portanto a des· i epho S d a
ven a ar a0
co, como por exemp1o os
peza accrescida do Thesouro em casos ·raros, das fortificações: ora se forem ubllcados as·
e breve tempo, viria a ser inconsideravel, e s1m incorrectos ne m se compramP nem servem
infinitamente pequena, que se deve desprezar de espalhar luzes, antes perde-se a grande
em conta de Finanças.
despeza que é preciso fazer, visto que a li·
thographia, no estado em que se encontra,
O Sr. VIsconde de Alcanta·ra profe·
não é sufficiente ·para um tal trabalho; alll
rio um discurso que ·nio se colheu.
só ha uma ped,ra de tres pal,moa. Voto ,por·
Depois de longo debate, e de se
tanto contra a Resolucão.
julgar bem discutida esta materla, o
O Sa. ALllEIDA. E ALBUQUERQUE: - Eu
Sr. Presidente a propôz a votação,
voto pela Resolução, porque a ju·lgo necessa·
tpelo modo seguinte:
ria. Já se apresentou um artigo servindo
1." A emenda ao artigo ln, appro- como de a.rtlgo primeiro do Projecto.
vada na segunda discussão. ·Passou.
Quanto a dlfficuldade da inexactldlo dos
2. o A emenda do Sr. Marquez de mappas, cuido que o Governo nlo ha de ser
Caravellas, ao artigo 2°, Nl.o pusou. tão inhabll que mande publicar o que nlo
3.0 A do Sr. Barroso, ao mesmo ar· fOr exacto. NAo 6 melhor que os Brazlleiros
tlgo, Não passou.
tenham os se01 mappaa llthographados do que
A emenda ao dito a.l'tigo, appro- abandonarem-ee aos ratos nos archivos e 11·
vada na segunda discussão. Fol reJei· vrarias publicas? Estou que sim.
0 SR. CoNDE DE LAOE8: - Nl.o acho du.
tada.
&.o A auppressl.o das palavras-de. vida em que se publiquem os mappu; mais
duzida que estes vencerem. Nio pas· ou menos exactos; elles poderão ser deste
modo aperfeiçoados pelu pe8SOIUI mais enten·
sou.
dldas nessas materlas; as obras desta nato·
6." A emenda do Sr. Marquez de reza silo perfeitas, quando 'Pela primeira veJ
Santo Am&ro, ao artigo 3". Tam·bem se publicam. Convêm fazer todavia uma exce·
nlo pusou.
pção e vem a ser na parte relativa M Praças
7.0 Se o Senado approvava definiU· de Guerra.
vamente a ResolucAo com a emenda
Estes mappas devem existir no segredo
ao artigo 1;, para se remetter 4 Ca· dos gabinetes do Governo; nl.o ê prudente
mara dos Srs. Deputados.
que o metmo Governo os ,publique, porque podem
chegar 4s Naclk!s estrangeiras, u quaes
-Remetteu-se 4 Commlsslo de Le·
em
todo
o .tempo podem servir-se disto para
glsla!:IO, paro redigir a emenda.
SeguiHe a 2• parte da Ordem do nos atacarem. Eu diria que se reservasse 01
i
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mappas dos terrenos das Praças de Guerra, da 1parte e da prudencla do Governo esconder
na distancia do canhlo de grosso calibre.
aqulllo que não convém publlcar. Além disto
Neste sentido offereço a minha
bem se vê que a mente da Resoluçll.o é, que
se publiquem os mappas, dos quaes resulta o
bem geral. E que Interesse ha em publica·
EMENDA
rem-se as vlsinhancas de umn Praoa? Ne·
"Exceptuem-ee da publicação os mappas j nhum ·
topographlcos dos contornos ao alcance do / · O Sn. CoNDE DE LAGES: - Sr. Presidente.
canhão de grosso calibre. (Salva a. redaccão). , A Resolução diz que se publique tudo: per·
- Conde de Lagea."
j gunto eu: póde â vista disso o Governo sup.
I prl·mlr alguma cousa? Não, porque a Lei lh'o
Foi apoiada.
prohlbe; logo Insisto pela emenda.
O Sn. MARQUEZ DE PAn.-.x.\cu..\: - Estou
O Sn. AUIEm.\ F. Ar.nuQUEBQUE: -Sr.
pela Resolução: o mais que se poderia dizer /
Presidente. A Resolução diz que sejam os
ê que o Governo nomeou uma. Commissão de melhores mappas, e não diz que sejam todos .
.pessoas idoneas, que desses mappas, que exls·J
O Sn. CoNDE DE LAGES: - Sr. Presidente.
tem, escolhessem aquelles que merecessem i Melhor, aqui. é quanto a exactidão, não a
mais confiança. porque esperar nestu quali· ; respeito do mais, portanto, é força que passe
dade de trabalho obra completa, é em vão; e ; a minha emenda.
com effelto, qual é o que se póde dlzar que é :
Ó Sn. BAnno,:;o: - Sr. Presidente. Apoio
exnctlsslmo? Publiquem-se com esses defeitos, a emenda do nobre .Senador, mas parece-me
e depois se viam corrigindo. Para se poder que não está exacta, porque aclto demais di·
afflrma.r que um mappn é exacto, seria pre· zer - comtanto que não seja. em prejulzo da
'Ciso verlflca.l.o em todos os seus pontos o que segurança do Estado. - Estou certo que o
jâmals é posslvel em um terreno extenso. Governo não publicarA. uma cousa de que a
Não se tem feito pouco quando se acham bem todo o tempo resulte damno ao Estado: por
determinados os pontos essenclaes.
.
Isso queria que a emenda fosse mais clara.
O Sa. MAnQUEZ DE PAR.\~AGu..t: -Sr.
A emenda do nobre Senador não me pa·
rece necessarla; então mais conveniente se· Presidente. Se formos com tantas miudezas
ria que os estrangeiros nlo conhecessem as e cautelas, nada se farã. Então seria tambem
nossas estradas, desflladelros, etc., .porque conveniente que não se publicassem os map·
quando se estiver na vislnhança das Praças. pns de portos, enseadas, baixos, etc., e atê .
o nobre Senador multo bem sabe, que uma das mesmo mappas das costas, para que os esoperações a que logo o Inimigo procede, é o tra.ngelros desconhecendo todas essas parareconhecimento, o que sempre se faz. Demais gens, não nos podessem um dia facilmente
que Praçll8 temos nós dessa ordem? As que ser nocivos por mar.
;o
ha slo marftlmas, e estas estio bem· reconhe·
As pracas de guerra as mais notaveis, nlo
cldas.
ha nlnguem que as desconheça; hoje não ha
O SR. Co~"'DE DE LAGES: - Sr. Presidente. fortificações, praças, portos, etc.· de que se
Todos nós sabemos que uma daa primeiras não ten·ham tirado ma..ppas. e plantas: taes
cousas que o Inimigo faz, ê conhecer o ter· cautelas pois alo desneceuarlns.
reno pelo fntermedlo dos seus engenbelros.
mesmo debaixo de todo o perigo, e como pois
Jutga.nd&~~e afinal discutida esta
nlo li! receia que elle pelos ma.ppas tenha ca·
materla, propôz-se A votaçl.o:
bal conhecl·mento das nossas Praclt8! Estou
1.0 A emenda approvada na primeira
portanto na minha oplnllo. e sustento por
dlscusslo. Passou.
conseguinte a emenda que offerecl.
2.0 A do Sr. Conde de Lages. Foi
O SR. Ar.MEmA i: . ALBUQUERQUE: - Sr
rejeitada.
Presidente. não vou contra a emenda, porque
3.0 A Resoluçl.o definitivamente
nilo ,posso adulzar bem da sua bondade; todo·
com a emenda para se enviar â Ca·
via digo que nlo ê neceuarlo, visto que o aeu
mara doa 8rt. Deputados. Foi approfim esta. acautelado na Lei. (Leu). EatA poisnda.
1
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Rmuetteu-se á. Com111issão de Legis., que ha requerl·mento de p1uotes para que ella
lação para redigir a emenda.
. se crie na. villa da Ca·mpa.nha. Peratato no
Segulo-se a 3• parte da Ordem do voto que passe a Resolucão.
Dia, .Que era a 3• discussão do Projecto de Lei pelo qual os arrematantes
O Sr. V!sc()llde de Congonhns orou
de quaesquer rendas publicas ficam
tambem a favor do Projecto.
isentos de propinas e ·quaesquer ou·
Deu-se por discutida esta materia;
tras despezas da arrematação.
)
pôz-se á votacão e a;pprovou·se para
Julgou·se debatida esta materla, e l
passar á s• discussão.
propondo-se á votação, approvou-se tal j
Dando a hora o Sr. Presidente desiqual fôra redigida, para se remettcr 1
gnou para Ordem do Dia.:
1.• Trabalhos de Commfssões.
á Sancção Imperial.
j
Entrou depois disto a quarta parte
2.• Terceira discussão do Projecto
da Ordem do Dia, ou 1• e 2• dis· I
de Lei abolindo os tPrivilegios, aos
cussão da Resolução incorporando a !
engenhos de assucar, e fazendas de
villa de Queluz .e seu termo, na Pro- !I
cannns.
vincia de Mina.s
Geraes,
á
comarca
i
3. • o Projecto de Lei sobre o des.
.
I
empenho das attribudções dos Consede Ouro Preto.
j
lhos Geraes das Provfncfas.
I
O Sn. VrscoNDE DE CAETHÉ: -.Sr. Pre·
Levantou·se a sessão depois das 2
sidente. Assento que esta Resolução ê de
lloras da tarde.
muita conveni.encia. A comarca de Ouro Preto
ê pequena em comparacão com a comarca do
Rio das 'Mo:.-tes; demais esta villa. de Queluz
esrá com o seu negocio dirigido para Ouro
36• SESSÃO, EM 19 D-E JUNHO DE 1829
Preto; ha .Pois toda a razão para que 'Passe
esta Resolução.
PRESIDENCU DO SR. JIISl'O CAPEttÁD-MÓB
1
1

1

I

O Sr. Evangelista fallou e sustentou os argumentos do Sr. Visconde de
CaetM.

Achando-se pre•~ntes 34. Srs. Sena·
dores, declarou-se aberta a sessão; e,
lida a acta da antecedente, foi approvada.

Sr.
Presidente. Não me opponho a que passe a
Resolucão; mas digo s6mente que este negocio
não é tão simi)les como parece, E não s~rla
melhor crfar.se uma nova. comarca? Para que
é fazerem-se annexações intempestivas?
0 SR. EVANGELISTA! -.Sr. ·Presf.dente. Se
é necessaria uma. nova comarca, é necessaria
uma nova Lei: o que diz o nobre Senador não
tem Iugm· algum: de S. João d'El-Rel a Ouro
Preto vão 24 leguas; e par~ que uma. nova
coma.rca neste espaço? O que quer a Resolu·
..ção ê justo, e por isso deve passar.
. 0 SR. Vrsco~-nE DF.: CAETJtf;; --,- Sr. Pre·
sidente. O negocio. é de tanta conventen:cfa
para os habitantes da villa, como. para. os vi·
sinhos. Quanto á fdéa. que e~endeu o nobre
Senador sobre a nova. !!OP.J.~rca, direi: S. João
d'EI·~ef pede, e qfferece .o plano de uma nova
comn.rca. mas não é para. ·esse lado; atê creio
0 Sn.

ALMEIDA . E

AtTJUQUERQUE! -

O Sr, Secr:et1nlo deu conta de um
officfo do Secretario da Camara dos
Srs. Deputados, remettendo um officio do Presidente da. . Provlncil\ do
.Parei, em que pede o restabelecimento
da Junta de Justfca Milf.tar da dita
Provi nela.
Foi remettido 4a Commissões «le
Legislação e Guerra.
·Entra.ndo-se Dll. primefra parte da
Ordem dos trabalhos de OOJn·missões,
o Sr. Presidente convidou os aeu11 fl·
luatres mambros para aa .retirarem
n.cs seus g11binetes, e· suspend.eu.lle a
sessão pelaa 10 horas e meia da
manhã,
Rlecol.bendo-se 4 sala os ditos se·
nhou a 11essAo pela uma hora da tar·
de, e então o Sr. Secretar.fa lEIQ o ~:~e·
gufntei
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--------------------------------------------------------------1. O Parecer. Não passou.
I
0

!

lAREOER
1

2." .Se se approvava que se decla·
raase ao auppllcante que não é !Precisa a licença que :pede, podendo re·
querer a sua demisaiio pela Reparti·
Dão que o proveu. Venceu-se que
sim.
O Sr. Carneiro de Campos apre
sentou o seguinte

J1. Comlmssão de Policia. tendo em vista.//
a pl'oprin confissão de João Antonio da. Silva
Plmentel, continua do SQnada, Que reconhece
ser incompativel cou1 outras suas o'br·lga.gões
o bom desempen;ho do servloo de continuo,
pedindo em consequencla Ucenca. para !POder 1
pedir a sua demissão do emprego de canti 1
PAIIECE'R
nua: tendo a mesma. Commisslo a convenci·
manto desta verdade ·por factos das re11etidas
faltas, que o suppllcante tem feito em pre- I
''A Commissão de Legislação Civil e Cri·
juizo do prompto expediente da servlco do minai examinou a roprescntacão do Conselho
Senado, é de parecer que se facultQ a. llcenca /; Geral da Província de ::\iinas Geraes, na qual
que pede IP&ra ser substltuido por outro qual- expondo os graves inconvenientes que resul.
quer, em que não concorra a mesma fDllPOS·[ tum da pratica, em que estâ o Pr·esidente da
sibilidnde.
Junta de JusW:a, de ter voto duplicado e de
Paço do Senado, 19 de Junho de 1829. - ! constar a dita Junta de cinco vogaes, tudo
B·ispo Capcllão.Jlór, .Presidente.-Banto Bar· pela má inte!ligencia que o Conselho assenta
roso Pereira, 1• Secretario. - José Carlos haver sido dada á Carta Régia de 12 de
Jtfayrin'k dct Silva. Ferrão, 2• .Secretario. Agosto de 1771,. ,junta l;)Or cópia, requer se
Visconde de Cacthé, 811 Secretario. - Conde declare, que o ;Presidente só tem um voto, e
/
de Valença. ,...... Sebaatião Lui~ Tinooo ckl unicamente no caso de empate, G que a
Silva. - Francisco doa 8antoa Pinto."
I Junta de ·Justiça deve constar «le seis mem0 .SR. PRESIDENTE: ..,..., Fica sobre a. mesa' bras, além do dito tPresidente: é a Com·misos dias do Regimento para entrar em dis- são de parecer que a representaçi!.o do Concussão.
selho Geral é ·baseada em solidas fundamen·o Sn. A.r.MEIDA E ALBUQUERQUE: - Acho, tos: tanto a respeito do primeiro ponto, por
Sr. Presidente, que este negocio é de tão que o voto de qualidade que a dita Carta
pouca monta, que podia muito bem ser de. Régia concedeu ao Presidente, sempre entencidido já. (Apoiado.)
deu o desempate, como é evidente â vista do
O Sn. PRESIDENTE: - Estt portanto em alvará de 20 de Julho de 1765, ·para.,grapho 9D,
discussão.
da. Carta Régia de 29 de Agosto de 1820, e
O Sn. MAnQUEZ DI SA.Nro AllARo: - Sa outros lugares da Legislação: como acerca
Presidente. Este negocio vem suacitllor de do segundo ponto, porque além de ser em
novo a questão da. nomea!;A.O e demlsaáo do$ regra necessarlo o voto de seis Juizes nas
empregados dns Camara.s Legislativas. Aqui causas capltaes, quaes as que se decidem
já. não passou uma Resolução, pela qual se nestas Juntas, e constando tambem de seis
declarava que esses actos eram da attrlbul· Juizes as Juntas de Justiça do Pará, dos Açocão das mesmas camaraa? O Governo ê quem res, e de S. Paulo, não ro;mgn~ esta intellinomeia aemelhantes empregados: portanto gencla. á lettra da sobredfta Carta Régia de
l)arecc que a quem toca a nomeaoA.o pertence 1171, que parece suppôr ainda um relator,
tambem a demissão. E11se continuo nl\o pede além dos cinco vogaes, como é explicito nos
a sua demiuiio, mu sim Itcenc:a para impe- casos relativos ao Intendente dos Dlamantral·a do Gover:.no, eu reputq.ria leso como t011.
uma simples participação falta ao Senado, e
A Commisi!A.o portanto propõe a seguinta
da qual o mesma fica inteirado.
'

'1

J

J

B'ESOLUÇÁO

Julsando-se eata matel'l& BUfflclen·
temente dlacttlda, propftz,ae 4 vota-

ção:

"A Aasembléa Geral Legislativa reBolva:
Art. 1.• O Presidente du .Tuntas de Jul·
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tlca do Imperlo votarA sOmente no caso do
empate.
·
Art. 2, As sobredltaa Juntas constarlo
de: sela vogaes etfectlvoa, Incluso o relator,
além do Presidente.
Paco do Senado, 19 de Junho de 1829. -

/ se duvidado nos Trlbunaes de Justlca, Ju!·
gando-se uns de uma maneira, e outros de
. outra.· Eu estou persuadido que estes prlvl.
leglos, ainda quando nlo fossem contrar!os
A lettra da Constltulclo, deviam ser abolidos
porque são tprlvlleglos exorbitantes, odiosos,
Francisco Otrrneiro de OampoB. - MarQue: contrario& aos Interesses publlcos, e aos dos
1
de Inhambupe. - Manoel Caetano de •.Umei·; mesmos prlvll~glados. Bastaria dqr-ee uma
da e .4.lbuquerque. - Nicoláo Pereira de I ldéa da sua materla, para ver-se que elles
Ca•mpos Yergueiro. - Yiaconde de Alcantara. 1 alo uma verdadeira monstruosidade. O prl·
O .SR. M.\BQUEZ DE .SANTO AliAao: -::- Sr. vlleg!o concedido aos mineiros principiou por
Presidente, Reque!·ro que se mande Imprimir, I esse alvará de 1618, em o qual se concedeu
visto ser um Projecto de Resoluc;lÕ, que nã'l I 80!1 mineiros de S. Paulo as regalias que eJ.
estd. na ordem dos Pareceres.
j1es aue-.vam \goa.r, quando estavam unt.
! dos 4 Capitania do Rio de Janeiro, para não
i
'
serem penhoradas as suas lavras, escravos.
Mandou-se imprimir.
! gados, e utensUlos. por dividas posteriores
SR.
VERGUEiao:
_
A
Commissão
de'
4 posse das ditas lavras. Depois em 1752 veio
0
o !Privilegio da chamada Trintada, pa_ra que
Legislação a1presenta a redacção das emendas
não fossem penhorados os escravos, e mais
approvadas por este Senado ã Resolução que
pertenças dns h1vras a quaesquer mlnelr1Js,
manda lithographar, e distribuir os mappas
que tivessem 30 escravos. Os fabricantes de
topograpblcos, chorographicos e hydrographl· assucar, tendo um semelhante exemplo, re·
cos do Imperlo; e justamente a da emenda, quereram i:gual privilegio, afim de não serem
approvada pelo mesmo Senado á Resolução, · do mesmo modo penhoradas as suas fabrl·
pela qual se marcam os vencimentos dos VI. cas, escravos, anlmaes, etc. : e alcançaram
ce Presldeintes, que servirem ãs Presldenclas talvez algumas Prov~sões especlaes, que aqui
das Prov nc1as.
se têm Indicado: os seus requerimentos fol'&m porém um pouco mala fortes, e posltl·
Passou-se a exa.minar as referidas vos em 1807, quando representaram que es·
redacções, e julgando-se discutida a tavam nas circumstanclas de fazer.lhes ex·
sua materla, foram approvadas as tensivo o privilegio, que fôra concedido ãs
emendas, taes como .estavam redigi· lavras de S. Paulo; e assim se lhes deferio,
das, afim de se remetterem A Ca accrescendo que s6 :podessem ser penhoradas
mara dos Srs. Deputados, Juntamen.te as ditas fabricas, e suas perten<:as no caso
com as llesoluc&s orlglnaes.
de exceder a divida metade do valor desB!l&
.Segulo-se a 2• parte da Ordem cro propriedades, computando-se-lhe todos os
Dia, que era a 2• dlscussAo do ·Proje utenslllos, escravos, anlmaes, etc.; permlttln·
cto de Lei abolindo os .prfl·Ueglos ~o aliAs que os credores de menor auantla
concedidos t1B fabricas de mlneraclo, pudessem penhorar os rendimentos, e fru·
aos engenhos de assucar e fazendas .:tos dos engenhos e fazendas de cannas. v
de cannas, com as emendas approva· alvard. de 6 de Julho de 1807, que· conferto
das na 2• dlscussilo; e pedindo a pa· esses prlvÚegloa, providenciou todavia aos
lavra, disse
Interesses dos credores de menores quantias,
pelo gr&nde perigo, a que elle dava aberta: e
0 SR. CARNEmo DE CAMPOS: - Sr. Presl· declarou que quando acontecesse, que estes
dente. Trata-se da Lei da abolição dos prf. senhores de engenhos, e lavradores devessem
vlleglos dos· mineiros, senhores de engenhos, a df.fferentes pessoas e que as dividas reuni·
e lavradores de cannas: Jd. nas outras dls· das montassem ao valor da metade das fa·
cun&!s se mostrou a necessidade desta Lei, brlcas, e suas pertenças, podeBBem ser nellns
porque ainda que contra ellea pareça multo executados. Depois nilo se contentando elles
elara n lettra da Constltulclo, comtudo tem· com Isto, requereram e obtiveram o alvará
0
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de 21 de Janeiro de 1809, o qual orcleaoa Inglaterra os seus estadistas prluclplaruiu a
que elles só podessem sdr executados nas dar sél·la attencão aos Estudos de Economia
suas fabricafl, escravos e animaes, utensUlos, Politica, para terem vistas mala extensas, e
etc., quando as dividas chegassem no valor ao mesmo passo começaram a conhecer
total dellas, e que não chegando as divldaa quanto eram nocivas taes concessões de pri·
a. igualar o valor total dos ditos engenhos, vUeg.ios; porque atê alll estavam tamben1 na.
e lavouras, se pagariam então os credores s6 idéa de que era. preciso proteger certos ra·
pela terca tparte dos rendimentos apurados, e mos de industr~a, ainda com vexame de ou·
llquidos; e diz esse alvará. (leu) que a per· troa, e principalmente a la.voui·a., que os :pomissão do credor poder mostl'a:r que o deve- llttcos reputavam, como a primeira fonte de
dor tem ·mals dividas; us quaes reunidas, riqueza publica..
chegam á propriedade e suas pertenças, sõ
Já. está. pois demonstrado que não se
terá lugar quando esses credores tivessem jâ deve dar uma semelhante protecção. O que
execução apparelhada com penhora feita, e cumpre ao Governo é concdrrer p~a que
por cessões tivessem unido seus creditas a hajam canaes, pontes, portos, boas estradas,
um só credor· ·principal, ao qual possa tudo calçadas, etc.; administrar bem a Justica., fa·
ser adjudicado, não havendo lançadores. E' zer que cada um se empregue no ramo, para
isto, pois. o mesmo que determinar: nunca que tem melhores proporcões; e para que
se cobrem mais taes dividas: e é de facto o goze plenamente do fructo do seu trabalho;
que tem acontecido, jporque rarissimas vezes estabelecer escolas para. a. diffusão das luzes;
se dará. o concurso de tantas e tão d.tversas e em vez de pr.tvllegtos, 'prestar, quando
clrcumstancias. Franqueado este exemplo, muito, algum soccorro pecuniarlo. Isto ê o
quanto âs lavouras de assucar, requereram que têm feito as Nações civllisadas: nós ve·
então os mineiros, e obtiveram o alvará. de mos que a França, para proteger certos ra·
1813, para não serem arrematadas as sua~ mos de industria, dispendeu grandes sommas
lavras e pertenças, excepto no caso de exce· e estabeleceu escolas, como foi a. veterlnaria
der a divida o valor total das mesmas; con· de Alfort, a fazenda experimental de Ram·
cedendo.se-lhes :<Jue não procedessem até ser bouillet a creação dos merlnós, etc. Institui·
de outra sorte executados, nem por dividas ções desta. natureza são as que hoje se jul·
fiscaes, nem por dividas contrahidas antes gam capazes de promover a industria, e não
de terem as lavras, quando os seus anteriores favores como esses, que só benef.teiam uma
privll~glos se limitavam. á.s div.tdas posterio- classe de. cidadãos contra toda a Nação; bem
res sómente, e não ás que haviam sido. con· que ainda assim não veja, que Tealmente a
trahidas antes dos devedores terem taes fa· beneficiasse, porque aquellea favores eram
brlcas. Finalmente para. cumulo de desordem, sempre acompan·hados de grave descredito, e
mandou o mesmo al:varâ que os ·mineiros não s6 se aproveitava delles o homem caloteiro.
pudessem renunciar a estes prlvllegloá. Ora. Os prlvlleglos, de que tratamos, offerecem
pela sua simples e:x~;Joslçllo e pelos preambu· de~ais a mais o pessimo resultado de lnfiulr
los dos diplomas, que os ordenaram, palpa· funestamente na ·Parte da moral, porque au.
velmente se conhece, que foram extorquidos torlsam a falta de palavra. (o.poiados) e isto
pela importunidade dos interessados. talvez com a sanccào do · mesmo legisladOl', que
aberados, e insoluveis por negligencia. O 1~- deve em todos os casos sustentar a fé pu·
gislador naquella época foi facll em acceder bUca. ·Eu assento que taes prlvileglos deviam
a taes suggestões: dizia-se então que o ouro ser abolidos, ainda quando de maneira al·
era a unica riqueza: que os senhores de en· guma não fossem contrarlos aos prlnclplos
genhos eram os Morgados do Brazll; suppo- geraes, hoje correntes, é expresso dentro da
nha.se que o assucar ~ra., por excellel:lcla, o Constituição. A Constltul«.:ão protege a :pro. genero da •producçlo do nosso clima, e que priedade de todos os cldadlOB e a lmportaD·
por isso necessitavam os seus cultores uma ela da divida que está. no poder do senhor
protecção especial. Nem é de admirar que de engenho não ê delle; ê um capital que
acontecesse Isto com os nossos legisladores, pe-rtence a outro; e como os Romanos antl·
quando niio ba ainda muito .tempo que na 'gos diziam:
acs alicrtum.
Portanto, se
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a N~çllo que1· .proteger a propriedade, ha de probldade1 mas podeis mor1·er, e não sei o
protegei"~.

na mAo do credor a quem ell& humor dé que estarão os vossos tubos; por
neJte caso previo.
Isso nllo voa dou o meu dinheiro: tendes um
A Ordenação do Reino ê feita no tempo p1•lvUegio para n!o pagar, e se não sois ca·
de Fellppe 2°, como neste caso vê do Titulo paz de aproveitar-vos ilelle, podem fazel·o os
das Ex~uções, encerra ldêas . DiUl sb da. \'ossos herdeiros.
Justiça, e economia. :publica:· fundada nessas
Els o descredlto geral, que tem obstado
bases ella protege muito o credor; ao con· a que se façam grandes empre1aa nesta :parte
traria estes privllegios protegem o devedor da lavoura; as fabricas de assucar atê ao
p:ua. não pagar; importam tanto como dizer· anno de 1807, ~inham progredido muito, e
lhes, que têm carta branca para nunca cum· de entao para cá não se vê que o progresso
esteja em proporcilo com o que já havia. Nós
prirem seus deveres.
E' verdade que a Nação con"ta muitos temos tambem visto que apezar destes prisenhore;; de engenhos, e mineiros honradls· vilegioa, a industria dos mineiros nada. tem
simos, e que não se aproveitam dessas evasi. adiantado: aqui estA. presente um nobre Se·
vas de privilegias, e que têm mesmo feito por nador qile já. ha varios annos escrevia - as
muitas vezes reclainacões para que se acabe minas estão moribundas; o redlto do Quinto
com elles, por haverem reconhecido que s6 tem absolutamente desapparecido. - Pelo
serviam para rebaixa.1' a sua dlgnida.c;le, e contrario ramos de industria têm prosperad.J
concorrer l)ara o seu descredlto. E' bem sa· sem privllegios. Lembro-me de que -o algo. bido, que em qualquer ramo de industria ilin· dilo; que na minha Provinc!a ha IJOucos an·
guem .ganha tanto com o seu pr{)prlo cabe· nos apenas serv·ia para torc~das, j4 hoje dá
dal, como com o emprego do
·credito; t! multo dinheiro. Todos sabem a que i)onto
fOra ptec!so ser louco para querer confiar tem chegado o café nesta Provlncla, e com·
avultados fundos ãquelle que tem faculdade tudo estes tamos nA.o gozam ·de privllegios.
de pagar, mas que póde não querei' pagar Insisto pois em sustentar, que elles são con·
multo a seu bel prazer.
trarias aos intel'esses geraes, e que não são
Na Inglaterra lia muitos privilegios, mas dirigidos u. beneficiar a industria, mas sim
creio que não ha privilegio algum para não & pregui~ll. dé alguns homens, que não que.
se pagar ó que se deve. Eu ouvi dizer, que rem trabal·har, nem paga1', e s6 procuram
ao 1P.r·incipe Augusto lhe fôra ;penhorada a sua locupletar-se A custa do. suor alheio. Estes
livraria. E' assim ·que lã se protege a pro- são contra a pratica. de todas as Nações, c
priediJ.de, e sustenta a base de todo o cre- silo finalmente contra a lettra expressa da
dito, .tomando nós outra vereda é natural Constltuiglo: porque diz o artigo (leu) .. E'
que cheguemos a fins oppostos. Eu nA.o sou claro que ficam abolidos todos os prlvilegtos:
multo vel·ho e em annos anteriores observei quem dil todol, nlo reser·va algutn; e quan·
alguns Mmens, que segundo ouvl, não ·tendo do o artigo tal a excepcão unlca - do que
m~ts que um capote roto,
emprehenderam forem ligados a cargos :publlcoa - firma a
grandes fabricas, e as compraram .com uma regra em contrario. Logo deduz-se toda a
folha de papêl, que lhes custava 4$000, isto QUeatlo a ver-ae o ser senhor de engenho,
~. n escrlptura de compra na casa. do tabel· l~vl'ador de canna, ou ser mineiro constitue
lHlo, elles depois commodamente pagavam oa c&r.go pUblico. E haver4 quem o afflrme?
fundos, que se lhes adiantavam, e se torna· Não: logo pela Constltulçllo estes nA.o têm
va.m, com o auxmo do credito, lavradores prlvUegttoa: A Conitltui~ão quer s6mente
opulentos, Eu conheci alguns de&tes, que que aublllt&m aquellea que são ligados aos
possulam tres en:genhos, que viviam como ca- cargos pubUeos: por exemplo, quer acaute·
vnlheiro~. e que passavam por multo· lnde· lar, que nlo seja.m anem&tada.s ali livrarias
peb.dentes; mas hoje nlnguem poderA. fazer dos Magistrados, os cavalloa e armamentos
outro tanto, se não .tiver grandes fundos pro· doa ·mm tares, porque se lhes faltassem, não
prfos : porque, se fôr pedir o dinheiro em. poderiam bebl aervlr os seus cargos; mas
rpréatado para. compr11r a ~proiJriêdade, dirA. o no pre~ente caso e&tli. demM.strado, que e$Be8
capltatlsta.: "Y6s ~ola um homêm de multa . ~raelado~ ftlll ~lo h~me~ts qu• exêl'çam ear·
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gos publicas, e que os seus Pl'ivilegios são forwa, po1 que u. tutio so op,poria u. barreira
contra os reaes Interesses da Nação, e contra de direitos adquiridos, embora o fossem com
a.s luzes do seculo.
abusos. Supponhamos um militar que tivess~
Eu tinha ainda a fazer algumas refie· commetlido um delicto, que naquelle tempo
x:ões; e vem a ser, que eu emendaria a epi- se julgava uma Lei; era sujeito á.s Justiças,
graphe, e em vez de - Projecto de Lei - e sem esse Conselho poderia este militar rc·
dlr·la antes - Resolução - porque segundo clamar, que se lhe fizesse o seu Conselho
os ·prlnclplos, que têm vogado nas camaras, de Guerra, porque quando pe1·petrou o deli·
emprega-se a Lei, quando se trata de uma cto eontava com o privilegio de tal Canse·
cousa Inteiramente nova, e a Resolução, I H10? Não é possivel. Assim não podem deixar
quando se trata unicamente de inter-pretar, os devedores de sujeitar-se daqui em diante
e. declarar o que está em duvida. Em segundo ás Leis geraes, que regulam tcdas as exc·
lugar, não approvo a emenda, que tem por cuções: hão de ser julgados conforme a nova
ftto fazer que a abolição dos privilegiados Lei: de igual sorte procederão tambem estes
seja sómente applicavel a respeito dos futu- privileg·iados, ~ogo que alcançarem o privi·
ros contractos, e das dividas contrahidas pos. legio, oppondo.o á execução de dividas anteriormente á Lei; como pretexto de evitar teriores. Estes são os principias que regem
por este modo uma especie de retroacção, que as reformas dos abusos, aliás já.mais nenhuse suppõe existir na pratica em contrario. : ma Nação os teria reformado; porque tudo
Creio que quando houver julgamen-to de al· i seriam reciamações. Por exemplo, quando se
guma divida, e se mandar .proceder á pe- \ tratou de franquear os portos do Brazi:;
n·hora pela sentença, o julgado ha de ser em i quando o Sr. Rei D. João VI deu essa grau·
conformidade da Lei, que então existir; e Í de carta, poderiam porventura os fortes in·
uma vez que o privilegio esteja extLncto, a i teressados no commercio de Lisboa, e Porto,
execução ha de seguir os termos regulares : dizer que isso era contra os seus direito.s
sem por isso poder dizer-se que ha retro- / adquiridos, e que elles haviam calculado com
acção.
/ o systema colonial, e sobre essa base dirigido
Desde 1807, e muito mais desde 1813, é i as suas especulações? Nunca reconheceu-se a
que se tem appllcado um privilegio absurdo, j justiça, e a necessidade da reforma, e diante
ainda ás dlv·ldas contrahldas antes delle, e della todos se calaram. Eis o mesmo que
que até se declarou valido para aquellas, que I ha. de acontecer com estes, que têm até agora
~lnham hypothecas; mas agora trlllta-se de InJustamente gozado uma moratoria tão es·
destruir uma nullldade, um abuso escanda• caudalosa. Mesmo no recinto desta Camara.
loso, qual o de faltar o devedor á sua pro- ha muitos proprietarios, que conhecem · a
messa e fraudar o seu eredor: qualquer prl- justiça deste Projecto: assim está ipara elles
vUeglo pau Isso é nullo, é lllegal, e deve-se bem demonstrado que não ha retroacção ai·
reputar como não existente; porque abusos guma.
A outra emenda que' 'passou tambem pa· .
nunca :prescrevem contra as regras eternas
da Justiça, nem podem dar direitos perma· rece-me ser inutil, porque não descubro pre·
nentes; e assim entendo que se daqui em cisão de se reformar esse 2° artigo. Portanto
diante se obrigarem taes devedores a pagar assento que a Lei deve, quando multo, ser
cum-prldamente suas d·lvldas, nenhuma i.njus. emendada na eplgraphe, chamando-se - Re.
tfça se lhes faz, porque tal decisão assenta solução - para Irmos coherentes com os
sobre os prlnclplos geraes. Da doutrina con· principias adoptados na Assembléa em matetraria segulr•se-hAo os maiores absurdos, e ria de interpretações; e quanto âs outras
JAmais seria licito reformar abuso algum, emendas, não subsc·revo a ellas de maneira
porque nllo hs. abuso, que não tenha seus alguma.
intereasados, e esses poderiam dizer que a
Tendo dado a hora, ficou adiada a
seu respeito continuam a substituir o abuso,
discussão
desta materna..
porque jll de antemAo haviam calculado com
elle, quando emprehenderam este, ou nquelle
O Sr. Presidente designou para a
negocio. De t111l modo nada admittlrria .re·
Ordem do Dia:
1
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l.u .A. eontiuuaoiio do :l>:ojeoto de· dividido. Tra·temos de con11el'Va1 e uão dt~
Lil adiado.
uétilrull•,
O Su. MAnQuEz DE Cü.t.vxLLAs: -Sr.
a,o O Projecto de Lei aobre o desPrtaideu~e.
i' uma ve1·dade de ))l'imeira hl·
empenho das attrlbuioões dos Conse·
tulgão,
que
não póde baver eatabelecimento
lhos Gerae.a de Provincla.
algum,
de
llU&lQuer
industria agricola, m&.
s.u O Projecto de L&i, prohiblnda
uutacture1r~,
uu
commorcilll,
sem un1 capital
o estabelecimento de Morgados, Ca·
que pouha em aceio, auatente, e promova o
1pellas, e outros· quaesquer vlnculos.
.f.u O Projecto de Lei relativo 4s aperfelgoamento doa aeua tzabalhos: por tau
QU&AdO & Lei quer favorecer qualquor deltea
corporaç~es religiosas.
5.u As emendas ao Projecto de Lei f&\JUOI iuàus.t:riosos, aempre que !·acUlti 01
que designa o numero daa . .Secreta· meioa de ae haverem aquellea cw)itaea; de
das de Estado, e Negocias per.ten- modo qua u homem que se propõe a formu·
um deuea ··estabelecimentOI, não conta a6 com
cen tes a cada uma dellas.
·Levantou-se a sessão ts 2 horas li. iua bolsa, lUas tambem own Kl alhetu
tr.1ocaa, e abertaa para o coadjuvaram na
da tarde.
su~~o empreza: por conaequenoia pa1eoe-me que
uma Lei que vai eoa.rctar o credito alimen·
tar ela industria, e de que ella tanto neceaaita. 'ltara. Que prospere, e nio dettnhe, é uma
37• SESSÃO, EM 20 DE JUNHO D~ 1829
Lei ab3Urda, e ruinoaa. 1.'&1 ê a Lei que ou•
thorsando o privilegio de ae nio pagar a
Qlielll ae deve, quer asaim favorecer ao ml·
neil o, ou ao aenhor de engenho, diminuindo.A.ohandos.se presentes S3 .srs. Se· ihaa, por uii.o dizer roubando-lh-ea, o credito,
nadores, . declarou.se aberta a se~aio, de Que tanto neceasltam todaa aa classes da.
e lida a acta da antecedente, foi ap- sociedade. Em que consiste o credito? Esaen·
pl'ovada.
oialme:nte em duas cousas: poaalbilldade de
Pll.lwr, e realiaação do 1pasamento. E' tio ln·
Primeira parte da Ordem do Dw
dispenaa.vel eata ultima condição, que ae
porventur~ acontece a um
devedor, alfAa
Contlnuando-ae na 3• dlBCusiiAo do Pro- abastado, reta1·dar o pagamento daa suaa dl·
Jcoto de Lei que tem por fim &bolir 01 prl· vidu, experimenta deade 1010 intalllvel que.
vilegloa .ooncedidos Aa tabrl~as de minel'a· bra da credito. Quem mal• rico ê de que
cão, aoa engenhoa de aaauoar e fuendu de uma Nação? Ma.a todavia por luo que 0 erecannaa, com aa emendaa approvadaa na 2• dor a não p6de executar, eatamos vendo mui·
pcdio a ·palavra e d·isse
toa homena pa.rtlilularea, que gozam de mais
. O ·S.n. C.\:UMc.,; -- S;·, Preíliclente. Con- credito, do Que as me1m1as Nacõea. Logo 0
VillU U1\llto &U~tentar ~li f~brl0~3, aobro que credito CODiiste na conflanca, que tem o oreQfa ver•a a dlsouslili\Q, I)Qt'QQQ ella.s aão de dor, de que haverá a sua importancia do
IUtCCStiP,fla (Wifi(ll'tancla, e pjio veJo QUtrr. emprestimo que fez, OU no prazo para ease
mado a!JuQl 4o çonaoiUilo(l senão tolhendo fi-m estipulado, ou não havendo tal prazo,
que •e rertlettam i!eparadl\lllent~ os dlv~I'IOI na oocasião em que exigir o t~agamento: por
. obJQctolil, qq~ cont~tltuem Q l!eu tQ!lo, O en~ com;equenola o privilegio que favorece au
iePhQ ll~ aaaucar, v. J, n~o ê Cl()mpoato d• devedor para não pagar, al~m de ser tmpoIUtUI. 116 cQusa, e ae lhe fp;-em tlrand~J hoJe Utico, é nocivo, ê i«ualmente Injusto; por·
um escravo, ·amanhã um boi, e no dla 118· que o principio unive1•saJ da Justi~:a funda·
guinte um outro accessorio, 'veremos dentro menta-se em dai' a cada um, o que· lhe perem pouco o engenho reduaido a nada, por tence, A quantia, que eu devo, não ê minha,
Isso entendo que cm tnes cfrcum~tanclns, pertence ao meu credor; pollêm ao abrlao
Quando Q credQr fôr hnver o seu dinheiro, do prlv'Ueglo, quando o credor vier pedir,
deve ir o engenho todo A praça, porém nunca .. que 11 lhe pague, póde afoutamente reapon-
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der-lhe o devedor - não posso: não quero t1glsse 4 cousa primariamente, a Constltul·
pngar.lhe. - Semelhante procedimento ê cào o nfto Umitarla só aos cargos, mas Uml·
horrlvel em qualquer systema. de Governo, e ta.ndo-o, claro estâ que fóra dos cll!rgos, · em·
mUlto mais o ê num Governo Constttuclo- pregos, ou lugares, não p6de haver prlvllenal, qü~ tem por base a justlQa, e essencial· gios: e nem confundamos estes com beilefl·
mentê elltabeleéê a. Igualdade perante a Lei: elos, e favores, quando não affectam os df.
pois admlttldo esse privilegio, e a Let, que reltos illdlviduaes, e as regras da justlca
o mantém, um credor do Sr. de engenho não Unlversnl, que devem sempre ser lllésos. As
:lcha. em Igualdade com os outros credores, bransmutacões de bens tnovets, e atê semoque iill.ô tem a desgraca de lutarem com tentes em bens tmmovels, s6 pela considera·
tão protegidos devedores.
tlio de lhes serem anneleos são manifestaDisse-se que ha erfeito retroactivo em mente contrarias a· todos os ptlncipios de
abolir este privilegio. O affecto retroactivo justlca e de Ig-ualdade: semelhante metamor·
ê Injusto, quando offehde direitos adquiridos pbose a nada tnals se dirige do que à Uludir
mas fiO pteaente caso nfi.o temos semelhantes o privUeglo aos mais l'anlos da cultura. O do
4fréltoa, porque unta Let injusta não p6cle / cafê, do algodll.o, e de mandioca, serão menos
I!Onfêfll-()s: e de mais, tanto nâo ê esse ef· 1 ftnportantes? N4o subministra o ultimo o ati·
tefto rettoaetivo, a qtie se recorre, a pro- · ttlento da massa gerlll do povo, e os outros
bidadé })êlà · ConstttutcAo que etla mesma no Mo s!\o todos preponderantes iia balailca do
a.rtlgo 119 parllgra~ho 18 lanca mão delle, cotnmerclo1 A Lel deve ter lgualdàde8, suspois nAõ diz -- nAõ haYerão - ·mas sim "fi• tertto I!!Or consequencia o Prójectó.
cálft a.bou~os .tódOS; os privUeg108". E qUe
O ·Sil. Ar.l[EIDA. E AtnuQUERQUE: - Sr.
oü~à l!OUSá qUer dizer - ficam abOlidos Presidente. !Na ultima discussão desta Lei
' senão, que deixa. de existir, o que extstla!· fnllef contra ella, e conthtOo alnda a tazel-o.
Portãrtto, à mé!Jma Constitui~ão não consi· f!:sta Lei não de\'e ser adoptada, porque ê
deroú Injusto esse dênom.fnado êffeito retroco!nplexo de lncohetenclas, e de irregua.etivo, de que se p.revalecem os Ulstres Se. lartdades. No to artigo pretende-se ampliar
nadores, que atacam o Projecto. Tão longf! a ConsUtttltAo, e no 2° coiifere.se uma carta
êAtã. · ct~ ha\'ét efteito retroactivo, de que de prlvtlegiOs, ao lilesnió tempo que o nobre
trata o l)D.ràgrapho 3° do cltat!o at'tlgo 119, Senador, que propbz a Lei, se péfsuadé que
qUê nAda mata razêmos agora do que dêS· os v-a.l abolir. Tenho ouvido eiiilttlrem-se aqui
tl'ulf um abUSo, re!ltabélecer os direitos of· multas optnMes, que nada vêm pua. a ques·
fêMtd:os doa cidãt!llos, l)ondo-os, cbntorme 11.!1 tfi.o, tem-se dito que a Constltui~;ão abo1lo
régra.s da justtca., tguaes t~erante a Lei. Rle- tódos os prltUegios, ruas não basta dizer-se,
tOtl'êU-se ta.tnbêm ao ll.tgttmento fUndado na ê J:)reclao ver se Isto estâ na léttta. na Constidisttnec!o dê tJri~Uégtos reaes, e pessoaes, e tulçAo. Eu sustento que nella não se ha de
quer-Bê QUê s6 deatéB, e nAo daquellea falle atpOntar um S6 artigo sobre privllegtos, que
a eonstftutclo. tte&ponderei (!oDí a Constl• nlo sejam pessoa.es. pois são os unlcos, a
tutelo, e (!om o bem conhecido axlo!lla: - que propriAmente se pôde dar a denomina·
Quotl Lei ft.DH. dl.ttlttt1Uft, no.t dl.ttlngu~r~ non elo dê fl1'lvllégtos. ~ pa.ra que se hão de as·
debemtu. - Ora eu não tejo na. lettra ·da afm appe!Hda.r as condições com que certos
Conatltulclo éSaa. d.ffterenca de· cousa ou detet!orl!ll se obrlgatn aos seus credores?
pêAsoA; e ~rttnto eatou, (lUê tudo o ttuê M D~·se-lhea o nome de Mntracto, pois que nem
~ha.m.& Lt!t I)J'liJ"fn. e!ltA pêlt. I!Ob!!tl• um outro lhe!! convêm. Porventura, Quando
tuenda aboUdo. o argumento quê apresentou nlgu~l\1. dd o Sêu dfnhelro ao senhor de en·
o llluetré Senado-r para mostrAr que o prl• g1!!lh0 ou ao mtne!ro, Ignora a exlstencia da
vllegto ~ do engenhO e da mtna., e nll.o dOII LeU E rtue ln.eonv-entente ha., em que as cer.
J)t'OJ)rl~ta.rlos, p6dê sét · tambêll:l app1lca4o a~ tfdlle!l po!!!!am firmar M seús contractos nos
ca.rgotl: tanto na.ttttêlles, l!omo nestês a utt. termos prescriptos na. Lei, assim como o que
ltdade rêCAhê sempre $Obre a pessoa, é se• podem fazer .por meto de estipulações, e con·
~uftdo o ê!!Ptl'f..to da. Constltutcll.o, fossê ad• dtellt!!J e:ttJrêssaa? Nilo vemos todos os dias
m.lss.lvel o l~rlvlléglo, uma têz ttUê êllê ae di· hypothecarem-se proprtêdtufe8, e fazerem-se
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sobre ellas convenções, que restringem o di·
relto que um terceiro credor possa ter aoBEQUEBIHENTO
bre. os bens desse, que assim convencionou?
E o que ê isto se não um 'Privilegio na acce· I
"·Requeiro o adiamento desta Lel da abopcão, que se quer dar ás DlDdificações ex- lição do privllegio dos Sra. de engenho e
pressas nas Leis a respeito das execucões mineiros de ouro até á futura legislatura. nos engenhos, e fabricas de mineracão? Dia· V'istonde de Oayrú."
se-se hontem aqui, que muitos senhores de /
Foi apoiado, e teve immediata·
engenhos no Brazn reclamam contra este
mente a palavra o Sr. Visconde de
privilegio; pois bem, prescindam delle, nin·
Alcantara, de cuJo discurso nada es·
guem p6de constrangel.os a gozar de um ta·
vor, qu·e lhes desagrada; mas querer encabe·
creveu o tachygrapho.
car isto com os privllegios da Constituição,
eis o que não é admissivel. Em todos os Pai·
O SR. ALliEIDA E ALBuQUERQUE: - Sr.
zes do mundo ha co-:.~sas .p-rivilegiadas; nesta Presidente. Não se p6de fazer uma Lei da·n·
mesma casa se tem feito Leis de privilegio. do-se por certo aqufllo que ê mataria de du.
E que outro nome daremos á. Resolucão, pela . vida. Não são estes os prlvUeglos, de que
qual se autorisa o Hospital da Caridade na ' tratou a Constituição. Quando se concedeu
Capital de •Porto Alegre e outros para ad· ã Casa de :Misericordla de Porto-Alerre, e á
quirir e possuir bens de raiz inalienavels? de .Santa Catharlna, que pudessem PO&Sut.r
Não se lhes conferio por este modo um .prlvl· ben~ de raiz, fez-se uma lnterpretaç~o da
Ieglo maior do que o que é concedido aos Constitulcão. Sempre que a sua. lntelllgen·
engenhos e fabricas de mlneracão? O que se· ela offerec;a duvidas, é necessario intertpre·
ria necessarlo examina.r é se cumpre ao ln· tal-a.
teresse :publico, que se deroguem todas as
O Sr. Visconde de Cayrt1 pronun·
cfou um discurso que não foi coLeis a este respeito, emqullinto aos contractos
de futuro; mas a· respeito dos existentes, e
·lhfdo.
feitos com o 1perfeito conhecimento das Leis,
:pois não ha uma s6 pessoa que os Ignore,
0 Sn. VEBGUEIRO: - Sr, Presidente. Ain·
seria uma nfqufdade, seria um verdadelTo da que eu na segunda dfscusaio manifestasse
despotismo; era dar ao -oredor o prlvflegfo bem claramente a minha opinião contra a
de se pagar de uma maneira contraria ás tota·l abollcão do prlvfleglo das fabricas dos
condições
legaes, com que contr81Ctou, lo- senhores de engen,ho, e mfnel·ros, e Impugnascupletando-se assim com a rufna de um de· se o Projecto, como fnadmfssfvel em toda a
vedor, a quem seguramente não emprestaria sua extensão, to<Wavla, como esta ma.ter.ta
se não com interesses avantajados; por Isso pede providencias legaes, opponho..me ao
mesmo que tinha em vista o favor, que a adfamen.to. INas •mudanc-as IPOlltlcas ad·
Lei concedia a semelhantes fabricas. E' por optam-se com f81CUfdade prlnclpioa abstractos de theorla e quer-se fazer delles appll·
Isso que voto contra o ~rojecto.
0 Sn. EVANGELISTA: - Sr. Presidente. cações fncoherentes, que nlo deixam de proO nobre Se~ador acaba de prevenir-me. Pa. duzir multo sêrias dlfflculdades. Por exem~
rece-me que, á vista da 1ettra ex.pressa cJa pio, que cousas não têm oooorrldo entre n6s,
ConstftufcAo, nfn.guem quererá dar-lhe uma passando de .uma · f6rma de Go'ferno para
fnter.pretaçll.o alheia da razão, e do senso outra, por causa da verdadeira slgnfffcaçlo
commum, e sustentar um principio destrui- da palavra - Igualdade! - parece-me que
dor. Sr. Presidente. Não vamos fazer uma ena tem não pequena Influencia neste ProJeLei em contradfccA.o 4. (J})fnlão ~ubUca: a cto. Deu-se.lhe principio encabeçando-o no
minha Provlncfa ficará perdida, se abolirem artigo 179, ·paragrapho 16 da Constituição,
que não tratou da Igualdade das cotua~, e
o prfvfleglo dos mineiros.
sim das peBBOcJB. Se reflectidamente se tl·
O .Sr. VIsconde de Cayrt1 apresen· vesse lldo todos os outros artl.gos, nlo ae
• teriam enunciado tnntas opinl~es menos bem
tou o seguinte
1
1

1

I
·;(

Sesalio de 20 de Junho

383

fundadas. Quando se trata de ptivUegio, :póde Aquillo que de sua natureza é nullo, não
sim tambem appllcar-se ãs cousas no seu sen- pôde embaruçn.r a acção legislativa, porque
tldo generlco, mas no sentido restrlcto, só se deve reputar como se nunca existisse. To·
póde entender-se appllcavel ãs pessoas. Diz dos os nobres Senadores que têm fallado a
o paragrapho 13 do artigo 179, que a Lei será. taYor do privilegio, dizem que este ·prlvllelgual para todos; mas os paragraphos, que gio é de cousa, e não de pessoa. Eu dissera o
se seguem em desenvolvimento deste, não contrario, á. vlsta da Constituição. (Leu o
prescrevem ·a Igualdade das cousas, pois paragrapho 17 do artigo 179 da Constituição).
cllas podem por sua natureza pertencer 1 Ora se a Constituição quizesse distinguir es·
a Juizes particulares, e serem regula- ses prlvllegios de cousas, então trataria tamdas por difterentes modos. Nós temos di· bem delles; mas longe de o fazer apresentou
reito para estabelecer regulamentos espe- uma proposição, como a unlca excC'pção dos
claes sobre qualquer objecto; a Constitui. privilegio,:; ligados aos cargos; portanto a
ção não prohibe. E' pois um paradoxo atflr- excepção fixa a regra em contrario. O nobre
mar na Lei, que os prlvlleglos concedidos âs Senador que não. quer chamar a isto prlvlletabricas de mineração, aos engenhos de as- glo, seguramente não leu as Leis ha pouco
sucar e fazendas de cannas não pertencem tempo, aliás estaria lembrado que todas
aos senhores das mesmas fabricas, engenhos, I exordiam, com pequena dlfferença, nestes
e fazendas. Seria bom que não p~ssasse neste 1 termcs: "Requerendo-me o prlvllegio os serecinto uma proposição tão absurda. Conve- 1 nl10res de engenho, e os mineiros, etc.". Na
nho nn. modificação dos prlvlleglos em ques o~'caslüo em que organisci essa Lei, nunca
tão, .porque me parecem exorbitantes, e por SUf.(IUZ .que ella soffresse nesta parte opposilsso, quando fõr tempo, reproduzirei a mi- ~;:ã-o alguma. Todas as Leis chamam a isto prl-nha emenda, para que todas as peças de vilegio, e só os nobres Senadores recusam
que se compozer o laboratorlo daquelles pre· dar-lhe esse nome. Sendo a palavra o prindlos, bem que sujeitos á. disposição geral, .se ci1ml instil'umento de que se serve o homem
considerem como um todo, que os credores para classificar suas idéas, e communical-as
não possam dividir no caso de penhora. Nós aos outros, todavia não é arbitrario este instemos. na Ordenação, e nas Leis estrangei- trumento; porque se a cada um fosse licito
ras, exemplos repetidos de disposições seme- da1·-l·he interpretação a seu arbitrlo, em t:ll
lh'antes. Estes prlvHegios não estão prohibi- caso seria a palavra uma confusa gerindos na Constituição; mas como jã disse, são gonça, com a qual nlnguem se entenderia.
exorbitantes, e devem reduzir-se á. sancção Aqui ha um privilegio dado a uma classe;
das Leis geraes; porém primeiro que tudo mas diz o nobre Senador que ê em beneficio
cumpre.nos Imitar os legisladores das ou- do publico, e eu sustento 'que não ha tal, pois
tras Nações, que têm definido o que se deve até já se demonstrou que o publico é multo
entender por bens lmmoveis, pois em mais prejudicado, não só ,,orqu.e esses prlvlleglos
de uma occaslão se tem suscitado· grandeR vão dar uma direcção forçada nos capitães,
contendas por esta causa, visto haver mui- havendo muitos que largam seus estabeleci.
tas cousas que são lmmtlvels por sua natu- mentos. talvez solldos, pela basof.la, ou mareza; ao mesmo tempo que outras o são pelo nla de serem privilegiados, o que o legislador
seu destino, ou pela appllcacão que se faz nunca deve apoiar, como porque sua base é
dellas. Ora como estes, e outros embaraços a má. fé; portanto fazem grande mal, e ·bem
difticultam a decisão, voto pelo adiamento. nenhum ao publico. Uma tal medida é injus0 Sn. CARNEIRo DE CAMPos: - Sr. Pre- Usslma, e até retroactiva; porque estas Lei!!
sldente. Eu vejo que se reproduzem os mes· de p.rivileglos declararnm, que ficavam commos argumentos, e se procura incutir-nos um prehendidas nellas os direitos anteriormente
terror pnn.fco. O Legislador não deve atten- contrabldos. Quando se legisla de uma ma·
der nos chamados direitos adqui-ridos, quan- neira tão absurda, e escanda·losa contra os
do se trata de coNiglr abusos escandalosos, Interesses pubHcos, nutorfsando até o devealiA.s elles seriam eternos: e demais nunca se dor para in.gratamente se levantar contra o
podem recelar males quando se faz justiça. seu credor a Lei deve ca:hir por si mesma, e

•
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i6 :poderta ser íniitentada pela forca, e vlo-j
O Sn. VEnoUEIR~: - Sr. .Presidente. l'edl
lencla. Talnbem já se demonstrou pnlpavel·/ a palavra pn.ra fazer uma expllcaglo. Eu
mente que nlo ê s6 contra os Interesses do disse que a Constltul~âo n!o tratava da Igual.
publtco, mas atê contra esses mesmos homens dade de cousas; porém o nobre Senador, que
a quem se qulz favorecer, porque esta classe me impugnou, parece haver entehdldo que
ficou desacreditada, e quasf ~ preciso estar eu me reteria ás cousas, e por isso argumenIouco para se lhes confiar &Ta.ndes quantias. tou com o paragrapho 17 do artigo 179 da
Diz o nobre Senador, que apezar disso tem Constltuicllo, que diz: (leu) Quando a Con·
Jjrospel'ado. Nilo ha capital; a lavoura de stltuição proscreveu o tOro de prlvllé(lo pes·
assucar JA era mu·lto Importante, antes dessa soai, qulz ao mesmo teDJlPO que exl&tlsse o
escandalosa Lei: o que em contrario se diz ê privflegio das cousas, gue · por sua natureza
desmentido pelos factos. Nós temos o exem- eram privllegiadas. Portanto ê claro que eu
pio de outras lavouras, como sa.o ãs do cafê, não podia fallar destas. Procurarei desfazer
e do algodão, que tambem se tem augmentc.- um equivoco, em que cahfo o S~. VIsconde
do com o apoio de semelhantes /!)rlvilegios. de Congonhas, tratando do requerimento, que
Nunca me occorreu, j4 disse, que esta Lei dfz se fizera quando estava na Presidenela da
sof~esse uma tal· opposlcllo; mas refiectln· Ptrovlncla. de S. Paulo. Creio que o nobre
do agora um pouco, estou consolado, _porque Senador está enganado, esse neí. ·to teve
1
não ~ verdade, por mais evidente que seja, tanta amplidão, como parece attrlbulr-se·lhe.
que n!o esteja sujeita a contradiccões, e com. Houve a tal respeito un.fcamente uma reprebates. Ataca-se a existencia de Deus, contes- sentação. que alguns negociantes dlrlglram
ta:m-se os principlos de moral; não ê pois de ao Governo, sobre a. qual tendo-se mandado
adm·h·ar que se combata uma Lei, que vai ouvir as Camaras, estas toram de ditferentea
desmantellar o edtffclo da mais monstruosa opiniões, oppondo-se qiJ.asf tOdas A aboitçlo
e escandalosa injustlc;a, O nobre Senador do privilegio, e sendo as outras de voto que
disse que não devia entender-se que a Con· se lhe fizesse algumas moditfcaçiSes. ~Is aqui
stltul~ãó tratou destes privllegios, nem
os tudo o que se passou a tal respeito.
O ·SR. A.uu:mA. E ALBUQUERQUE! - Sr.
teve em vista, e que não deveria passar uma
ldêa tão a·bsu·rda, porêm mais absurda me Presidente. Tem-se confundido a questlo da
parece a sua ra2oada opinião, a qual redu- Lei com a do adiamento; de maneira que nlo
zlda. a termos siiJllples, vem a ser: que não se sabe como se ha de votar. Requeiro IPQr·
obstante o artigo da Constttulcão fica subsis- tanto que se trate unicamente do adiamento,
Undo o privilegio.
que ê do que se tem fugido.
o So. EvAYGELISTA: - Sr. Presidente.
O Sn. MARQUEZ DE CABAVELLAs: - Sr.
Principiarei pelo . J,onto da questl.o, que é 0 . Presidente. Ensinado pela experlencfa votarei
adiamento; . mas antes disso perguntarei: ha sempre contra este, e outros Infundados adta.
a·hl algum requerimento de partes, pedindo mÉmtos. Já não é a primeira vez que tenho
se formasse alguma ·Resolução sobre este ne- observado procurar-se esta evulva pa.ra em·
goelo? Faço esta pergunta, porque ha. aqui baracar o progresso dos negociO&, que pugnam
o costume de chamar Projecto de Lei ao que em favor delles. Voto, portanto, contra o adia·
é simplesmente Resolugl.o.
mento, porque não vejo que seJa neceasarla
o sa. PaBsro~:yu: _ 0 nobre Senador vertrlcacão alguma de factos, e 11r eue o
autor da proposta JA declarou que em lugar caso unlco, em que . supponho admlaslvel o
adiamento.
: de - decreta - se 41Mellle - resolve.
O Sr. VIsconde de Carril pronun·
0. SR. VIIJCONDI DB CONOONRAB: - Sr.
cfou um discurso que nlo se colheu.
Preal4ente. Quando est.tve na. Presidencla du
Provlncta 4e B. Paulo reQuereu-se a abolltlo
0 SB. CABNEIBO DE CA.ltPOB! - .CJr. Pretl•
deste prlvllerto, e talvez a.1ll esteJam esses dente. A. queatAo boje tem aldo 1eral, e eu
PIIIPels.
·
vejo que o nobre Senador combateu uma

O Sr. EvangeUsta ptoferlo um dis· cousa que afinal ha de ser declcllda pela vocurso Que nlo fol colhido.
taçAo; e vem a ser, se este privilegio ê pea·
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1oal, ou ·Dão; ma• Isso 1ó a discussão o tPóde doa nob1-es Senadores, que

ae oppõem ao
estabelecer, e decidir. Disse o nobre Sena.· IJrojecto, ticam destruidos por 11 moamo.
dor que ê uma questão prévia, e que se pre·
cisa um novo P>l'ojecto. O Projecto já. está. na
O Sr. Visconde de CaYrú, tendo
mesa, e diz, que esse privilegio está. incluido 1
pedido a palaVlli, leu o ae,uinte
no artigo 179 da Constituição; portanto já. i
não precisamos de outro Projecto, como quer /
UEQUEJUllENTO
o nobre Senador. Accrescentou elle ainda ·
mais, que nós aqui temos dado privilegias.
"Requeiro: lv, que se peçam ao Governo
Eu nAo sei se concorde, porém se concordasse i esclarecimentos sobre !a. il'epresentação do
o que resultaria dahi, é que tinhamos um ~ Presidente da Provincia de .S. Paulo, e das
attestado de que os ártigos constltucionaes ! rep1·esentacões das Cama.ras dessa l'rovincia,
devem ser muito sériamente attendidos para i sobre o privilegio dos mineh·os e se!lhores de
se nAo infringirem. De ruais, ainda quando ' engenhos; 2~, que se expeçam otttcioa pelo
assim tivesse acontecido; nem por isso deve· : Gove1 no aos Conaelhos daa Provincias, pal'&,
riamos continuar na mesma pratica. Em um · ouvida a lavoura, e a Praca, informarem aoacto .legislativo nunca se deve argumentar do · bre a necessidade da abolição doa prlvilegios
qqe esta. f.eito, para o que se ha de de fazer. dos mineiros e senhorea de engenhO». -:- ViM·
Ouvi aqui argumentar-se dizendo, que da conde de Oa'Vrú. ''
... .•... , ....... ·- ..............
Provlncla de S. Paulo ninguem requeria a
Foi IIIPOiado.
extinccll.o do privilegio, mas tambem ouvi o
Sr. Visconde de Congonhas expressar-se pelo
O SB. El'ANGEUSTA: - Sr. Presidente.
contrario: d~ mesma Provincia !POUco tardará O requerimento que se acaba de fazer ê ma·
qu~ n~o venha um nós abai~o assignados re. nifestamente justo, ·pois a gravidade da maquerendo que se aca,be com tão nocivo privi· teria exige muita madureza para a sua de.
leglo. O mesmo nobre .Senador confessou, que cisão. ·Eu requeiro á Camara que não vote
os julgadores se achavam muitas vezes inde- precipitadamente contra a opinião publica.
cisos e ~uvidosos a respeito de um tal as· Lembro que um nobre .senador disse que an·
sumpto. Então que cousa mais urgente do t:lgamente as minas prosperaram sem prtvlleque esta Lei, que vai tirar essas duvidas, e gio; parece-me porém que está enganada: o
obstar a que um Tribunal julgue de um modo privilegio é tambem de data multo antiga, é
e out,.ro de outro? Quando se declarar a Lei do tempo do Sr. D. João U. :A.lêm disto, eu
geral, não hão de ser só os negociantes os nada vejo que inste pela solucll.o deste negointeressados: eu conheço muitos senhores de cio. Estou .pelo adiamento.
engenhos que são credores de outros, e de
O SR. !MAIIQUEZ DE c.uu.VELLA.s: - Sr.
lavradores de cannas. Além disso, estas me· Presidente. Parece-me que o nobre Senador
dldas passam para os herdeiros e muita!l se· equivocou-se, quando tallou eni · D. Joio H,
rAo as classes do ·Estado que devem exultar porque no seu reinado ainda não era conhepor ver segura a sua propriedade. O que con· cido o Brazil, o qual s6 velo a ser descoberto
vêm é estabelecer a Justiça universal. Dizer depois no tempo do •Rei D. 1\lanoel I, que lhe
o nobre Senador que aquelle que contractou succedeu no th·rono. Mas, pondo isso de
já sabia o onus, com que. contractava; e dizer parte, o que eu vejo é que a mineração,
eousa nen•huma; o que contractou sabia que apezar do prlvlleglo, decahlo tanto que o
e lhe devia pqar, e isso é o que prometteu chamado quinto de ouro chegou a ponto de
o devedor. A moratoria de facto, que elle tem I não render cousa alguma, e ser necessarlo
e que se pretende 1u1tentat a todo o custo, I reduzll-o por uma Lei novlssima a 3 •j•.
importa nada menos de que uma "Carta. Julgo portanto que os argumentos a tavor
Branca" para nunca pagar. Não se diga que/ do adiamento são meios lndl·rectos de pôr pe·
faltamos ao contracto: 1pelo contrario nós I dra sobre a Lei, para que se nlo trate mais
QuertDlOI faaer effectlvo; queremo& que se . della. Esta materla ex.i1e proJQpta deciaio,
pque aquillo que ae deve, que é a cousa mala porque existe um abuso, e nlo convê!D que
natutal dD
mundo. Port&nto, 01. ar1umento1 11 que continue.
.
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O SH. VIsco!\'DE DE Co!\'GOXHAS:
Sr. todos os sonhados inconvenientes, votarei pelo
Presidente. Pedi a palavra unicamente para adiamento.
declarar que u malo1· parte das Camaras da
.Julgando-se atinai discutida a ma·
Provlncla de S. Paulo, compostas de senboteria de um e outro requerimento,
res de engenhos, pediram a abolição do prl.
tol !)ropoata 11 votação, e ficou -reJel·
vlleglo, como damnoso aos seus verdadei·ros
tada.
interesses.
O Sr, lo Seoretarlo pedlo a palavra
O Sn. MARQUEZ DE BAEl'ENoY: -Sr. Pre·
e sendo-lhe cohcedlda, deu conta de
sidente. Não posso deixar de .fallar nesta
um oftlclo do Ministro do Imperio,
materla, pois vejo que envolve os Interesses
remettendo
por cópia o otflcto de 21
de lmmensidude de cidadãos, tanto mineiros
de Abril de 1828, do Presidente da
como senhores de engenho; além de que me
Provlncla de Pernambuco, e todos os
cumpre particularmente fazei-o, por ter suf·
mais
papeis em original, que o ·acom.
flclente con·heclmento deste objecto. Eu nasci
·pan·haram, relativos aos cinco esta·
na Provincla de -Minas; e sei o modo por que .
beleclmentos de caridade que alll ha.
allt se tem trabalhado, e o melo com que se 1
Foi remettldo As Commlssões de
tem adquirido c81pltaes, para sem emprega· :
Legislação, e de Saude Publica, para
dos na mineração, outr'ora fonte principal
darem o seu parecer, com audiencia
da sua riqueza. Logo ~ue qualquer individuo :
do
autor da lndlcaçl.o, em consequen·
projectava. empregar;,ge na mineração, procla
da qual se exigiram os ditos pacurava tambem obter os escravos necessarlos,
peis.
negociando para esse fim com os capltalls·
Continuando a discussão do ProJetas, que lh'os vendiam fiado, pa•ra serem pa·
cto
de Lei em questão, depois de hagos depois pelo producto das lavouras ex·
ver fallado o Sr. VIsconde de Caethê,
pioradas. A' praporção que se foi approxi·
cujo discurso nada escreveu o tachr·
mando o prazo designado para a extlncção
grapho,
disse
do commercio da escravatura, os mineiros e
senhores de engenhos apressaram-se a fazer
0 Sa.. VEBGUElBo: - Sr. Presidente. Teavultadas compras de escravos, temendo que
pa•ra o futuro lhes faltassem braços para dar nho que oferecer uma emenda no sentido em
andamentb aos seus trabalhos; -em oeonse. que acabo de ouvir fallar.
quencla fizeram os seus contractos com ne·
EMENDA
goclantes e capitalistas, que aproveitaram a
opportunidade da occaslão, e lhes venderam
"Ao artigo 1.0 Os escravos e todos os
os escravos, por preços enormlssimos. Os mi·
mais
moveis destinados A l&boraçl.o de uma
nelros IPOis e os senhores de engenhos, quan·
de assucar, ou de mlneraçAo, fazem
fabrica
do fizeram taes compras, de certo calcularam
ao abrigo da Lei, que regulava a fórma dos com o predlo, a que sl.o appllc&dos, um todo
pagamentos, que estes não seriam feitos ao de raiz, Ficam revogadas todas as Leis que
arbltrlo de seus credores, pois só nessa hy· particularmente favorecem as ditas fa·bricaa
pothese é que poderiam sujeitar-se a fazer contra os credores, - Vergueiro."
compra de escravos por taes preços. Nestas
Foi apoiado.
clrcumstanclas não posso convir em que passe
Depois de um discurso que não foi
a Lei; os males que dahl resultariam, sl.o
ouvido pelo tachygrapho, o Sr. VIs·
lncommensuravels. A seu tempo exporei mais
conde de Alcantara offereceu 4 men·
largamente as· min·has ldéas sobre este as·
clonada emenda o seguinte
sumpto e entretanto voto pelo adiamento, que
pedio o Sr. Visconde de Cayrtl.
ADDITAMENTO
0 SR. CABNEino DE CAMPO,:- Sr. Presl·
dente. Eu ainda estou pela minha opinião;
"Addindo A emenda do Sr. Vertuelro,
mas para não se dizer que cegamente amo a proponho que. nas vendas obrigadas, dos premeu · filho, que deseJo · sustentar, apenr de dios de lavoura, se observem a mesma deter.
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os meus sentimentos ·sobre a ma teria. da· dll·
.tJoantara."
cussilo. Já. mostrei que o privilegio conferido
Foi tambem apoiado.
aos engenhos, e mineração entrava no nu·
Dada a hora ficou adiada esta. ma- mero das Leis oppostas â Constltuiciio, e que
teria, e o Sr. Presidente designou por isso mesmo se achava por ella derogado.
para Ordem do -Dia:
Patenteei tambem que semelhante privilegio
1.° Continuação do P·rojecto de Lel atacava a Justiça universal, e que além de
adiado.
ser a.bsurdo, e diminuir os meios de augmen·
2. 0 O Projecto de Lei sobre o des· tar os capitaes, era igualmente immoral, e
empenho das attribuições dos Conse- promovia a !Prevaricação, e a fraude. Resta1ohs Geraes de ·Provlncla.
me agora responder a algumas objecções que
3. 0 O Projecto de •Lei prohibindo o por esse motivo se têm apresentado nesta
estabelecimento de Morgados, Capei· Camara, •bem que todas ellas me pa•reçam
. lães e outros quaesquer vinculos.
destituidas de fundamento.
4. 0 O Projecto de ·Lei relativo á.s
Tem-se lançado mão; .Sr. Presidente, de
corporações religiosas.
todos quantos meios se poderam encontrar,
5. 0 As emendas ao Projecto de Lei embora alheios fossem da materia, e dos
que designam o numero de .Secreta· ,...principios que dev-iam servir de parte aos
rias de ·Estado, e negocios pertencen- nossos argumentos tudo emfim se tem tentes a cada uma dellas.
tado para que não vingue este ·Projecto de
Levantou-se a sessão âs duas ho- Lei, inculcando-se até para melhor se conse.
ras da ta·rde.
guir, a necessidade de exame, e de informa·
ções, como se nós formassemos um Tribunal,
que dá vista ás partes, e faz preceder ás suas
decisões a .audiencia de um fiscal.
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Sr. Presidente. O legislador não é Juiz,
não é executor, elle deve consultar os prinPBESIDENCIA DO SB, BISPO CAPELLÃD-MÓB
c~Dios eternos de justiça, e vir informado dos
factos, semp·re que tiver de apresent31r-se a
A's 10 horas, achando-se presentes discutir qualquer mateda neste Augusto re36 Sra. Senadores, declarou-se aberta cinto. Quando tratarmos a-~gum negocio que
a sessão; e feita a leitura da acta dependa de um facto particular, então exigi·
remos Informações, mas agora nenhuma neda antecedente, foi approvada.
cessidade temos de fazei-o: o assumpto que
nos occupa não depende do conhecimento de
ORDElr DO DIA
facto algum particular; elle por si s6, inde·
Primeira parte:
pendente de outra alguma cf.r.cumstancla,
Continuou a 3• discussão do Pro. Insta que nós, como legisladores, destruamos
jecto de Lei abolindo os prlvilegios um enorme abuso, uma terrlvel Injustiça, e
concedidos ás fabricas de mineração, que lancemos por terra uma iniquidade e abaos engenhos de assucar, e fazendas surdo. .Se por um mal entendido respeito e
de cannas, com as emendas aro>rova- por um cego fanatismo, .acatando cegamente
das na segunda, que .ficwra adiado tudo aquillo que está feito, não derrubarmos
na sessão antecedente, com mais duas de uma vez todas essas Leis, que existem em
emendas que foram apoiadas.
desharmonia com os fprincipios da Constitui.
O ,sr. Marquez de In·hambu·pe fal- ção, e suas primeiras bases, então, Sr. PreIou contra o Projecto, porém o seu sidente, seja-me licito perguntar: .para que ê
discurso não foi colhido pelo tachY· virmos aqui? E estaremos gravando os cographo.
fres do Estado sem que elle utllise, não só
na sustentação dos direitos do cidadão, mas
0 SR. MARQUEZ DE CARAVE.LLAS: - Sr. na abolição de tudo o que fOr opposto a elles.
Presidente. Já tenho manifestado quaes são ou servir de embaraço 4 sua prosperidade? E
mtnaçiio. .Salva a redacçAo. -
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deixaremos que continuem os abuoos, como 1 rJue a iJr,:;•osiçãu uere ;;er tal, que niio só nfto
dantes? Xunca, Sr. Presidente. Em vfto se :trrulne a Industria, mas tambem que nfto cmtem procu·rado incutir terror nos nossos anl· :n:.race a sua prosperidade, c o sc:u progresso:
mos; elle jâma!s servir:í de embaraço á li· o emprehendeclor tem direito a cm~;():s::.N~
herdade de emittirmos com franqueza as nos· de tudo quanto com a sua emprez:!. t::'!h'l dissas opiniões; estn Camara cumprirá sempre 1 pend.Jdo, além dos interesses correntes, cum·
os seus deveres.
priudo tambem para poder tornar mais fioEu jâ disse que o Projecto controvertido rescentc, que possa deduzir dos mesmos intenito é anti·constitucional, {·orno alguns prc· re3ses certa porçfto que successivamente ac·
tendem; ji\ disse, que se funda no artigo 179, ~umuiada -ao capital, este se engrandeça, e
paragrapho 16 da Constituição; c accresccn· I preste un~a nova. vida á in~ustr~a. Ora, os
tarei agora, que esse paragrapho o sustenta, :;cncros s•10 de diversa espec1e, diverso tan:·
ou seja interpretado litteral, ou logicamente. / bem :póde ser o seu custeio, offerccendo o
Procurando, porém, fazer uma distincçiio. que j de 111::. mais dispcndio que o do outrü, e elles
a Constituição não admitte, diz·se que o par:1. mesmos lucros maiores, ou menores, e mais
grapho só trata dos p:ivilegios pessoaes e / ou menos arriscados. Assim, ,p~is, quando no
não dos de cousas. Todavia a interpret::çilo I bnç"mento de un:a i:llposiçiio entram em li·
littera! não póde ser essa, porque dizcndo·sc! nha de conta todas estas considerações, longe
- ficam abolidos todos os priYi!egios - cst:.1 / r!c se conceder ao gencro, que paga menos
phrasc comprehende tanto uns, como outros, um priYi!egio, apenas por um dever de ri.
principalmente estabelecendo a Constituição gorosa justiça, se proporcionn com as suas
uma regra tão geral. e fazendo a1;Jcnas uma forças o que elle deve paga:·. Se os generos
·unica excepç:io que firma a generalidade da são idcnticos, c nacionaes, cnriio sim, teria
reg:a. Se a Constitui~ão quizesse limitar a forG<t o argumento, porque nada menos seria
abolição aos pril·ilegios puramente pcssoaes, i:;to que um perfeito monopoJ.io concedido
teria dito - ficam abolidos todos os privile- indirectamente; c faYores scm.:lhantcs, eu
gios pessoaes - e não como ell:L diz - to- sempre os ro)rovarei, como damnosos, e anti·
Jca cs !}r!vil:gio< ·- r.:odüzindo depois a constitueionl:.es. Persuado-me, que tanto basta
excepção muito stricta de um que não é pes- para responder a este argumento, .po:que essoal, porém real.
tou certo que se não quererá estendei-o aos
Entendam, pois, os nobres Senadores o favores que se conceder i\ industria domes:paragrapho do modo que quizerem: cmquanto tica para arredar a estrangeira, nem a aquelnilo mostrarem que todos Ya!em o mesmo que les de que por Tratados gozam alguns est:analguns, e que o privilegio. realçou da cousa, geiros, e outros não. De igual força é tambem
se pódc sustentar, ainda quando ataca os o argumento, deduzido da amortisação de
principias da justi~a uniYersal, eu prosegui- bens de raiz permittida ao Hospital da Carirci em dizer, que todos os pril'ilegios estão dade de Porto·Aiegre, com que quer o seu
abolidos, li. excepção daquelles que forem es- !Ilustre autor confirmar a sua cpiniiio de
sencial e inteiramente ligados aos cargos, os não ser injusta a inhibição de se penho:·arem
quaes de certo nunca poderão ser denomina- os en~enhos. e terras mineraes. Pnra que prodos pessoaes; porque perdido o cargo perdido cedesse o argumento do illustre Senador
estrt o privilegio.
cumpria que elle mostrasse a exactidão d~
Diz·se tambem que é .privilegio o 1pagar semelhança entre um e outro caso. Se repa.
um gcnero 12, ou 13 por cento do seu valor, rasse, que no esta.belecimento dos hospitnes,
quando outros pagam 24. õu 25. Confesso ln· um dos soccorros 1permittidos c .ga: ~ntidos
genuamcnte que nilo posso comprehender pch Constituiç:io. é condiç:io c~sencial a
como se pretende formar disto argumento amortisar,iio dos bens, que formam o seu pacontra o que tenho sustentado, nem que ap. trimonio, o que ,iftmais se verifica no estabeplicação possa ter ao assumpto que tratamos. lecimento de um engenho de assucar. ou de
e muito menos que se qualifique de p:!vilc· mincraç:io, reconheceria que o seu argumento
:;io a menor lmposi~:io, que paga um gencro tem cm ~nmmo f!T~n os defeitos que de ordicomparativamente com outro. Todos sabem nario acompanha os que se estribam cm ana1
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logias. Creio que o Ulustre Senador se não ção, que tudo que o em.baraça a formaçlo
. persuade, que os engenhos devem ser vincula· e crescimentos destes, obsta á. existencia, 1
dos, para se poder conservar, e mesmo para progresso daquella. Ora, os lllustres Senadoprosperarem; como pois quer argumentar -com res, que defendem estes privileglos, sabem
um estabelecimento que sem o vinculo do multo bem que a tac111dade da acquislção de
seu patrimonio se arriscaria a. ficar privado capitaes depende do credito daquelle que 01
do rendimento indispensavel para fazer face pretende; bem -como não ignoro que as condi.
ás suas tão uteis deapezas? Verdade é que de ções essenciaes do credito, portanto, queren·
ficarem pela amortisação f6ra do commercio do semelhantes privllegios para sustentar
os bens patrimoniaes de um •hospital, ficam este ramo de industria, querem um contra·
tambem os seus credores sem o recurso de senso. Excuso repetir o mesmo que por mui·
os poderem penhorar; mas este inconve- tas vezes já. se tem expendido com a maior
niente, com que elles já contavam, quando ti· clareza, e individuação, e ao que se não tem
zeram emprestimo ao hospital, não corre pa· ainda respondido, nem de certo se reçon·
relhas como quer o illustre Senador, com o derá cabalmente, emquanto se não mostrar,
conhecimento que tambem tem o credor do que p6de haver credito sem certeza de ef·
senhor de engenho de ·não poder embolsar-se fectivo pagamento, ou que estes privilegios
senão pela terça parte do rendimento: na- não embaraçam a effectiva cobrança da di·
quelles, este mal ê contemplado, como um ; vida. Dizem alguns illustres Senadores que
dos encargos a que todos estão ligados na ' não ha tal embaraço, porque o credor p6de
communhão civil e quando nisso houves:se embolsar-se pela 3• parte do rendimento do
quebra na propriedade, jãmais haveria of. engenho, e que desta maneira se concilia a
tensa de direito, e wpenas um sacrlficio, aqui segu·rança do pagamento da divida com a
está obrigadÓ todo o cidadão pelas condições conservação de um estabelecimento tão 1mdo pacto social: nestes não ha um onus, que portante e dispendioso. Mas que meios tem o
estes devam supportar; nem sacrificio, a credor para certificar-se do rendimento total,
.que estão sujeitos, pois nem ê da rigorosa e vir no conhecimento desse terço, de que
/~~:ecessidade que as fazendas de assucar, e as p6de lançar mão? Que escripturação exacta,
terras mineraes sejam isentas de pen·horas e escrUIPulosa ha nos engenhos, que o defenda
para se conservarem, nem pessoa alguma está da má fê, que p6de haver nestas contas? Eu
obrigada a não ser espontaneamente, · e por não quero com isto atfirmar, que taes contas
amizade, a encargos e sacrificios para man· não sejam exactas; estou certo da probidade
·ter a propriedade alheia; logo o que não ê dos senhores de engenhos, e reconheço que
Injusto com os primeiros, é uma verdadeira elles atê por Interesse atê proprio, não per·
·infracção de direitos com os segundos. Por mittirão burla, por~m como legislador olho
conclusão final, os argumentos que se têm para a materia em abstracto, e basta que seja
produzido, em sustentação da forca da Intel· facll a introducção de fraudes para demons.
ligencia do paragrapho 16 do artigo 179, da trar sem replica, que nesse terço de rendi·
Constituição, são destituidos de toda a forca. mento, que, como por ·favor, se concede ao
Mas, senhor P.resldente, prescindamos dessa credor, não pôde este firmar a sua confiança:
. assâs disputada .fntelllgencia do mencionado debalde quererá elle estabelecer na probidade
paragrapho elle não nos é preciso para de· pessoal do seu devedor, porque lhe obstarA
· bellarmos mui vlctoriosamente tA.o abomina· sempre a consideração da grande contlngencia
veis prfvflegfol!l. JA temos mostrado por argu· da divida, e do desconhecido caracter daquelmentos lnvenclvels, que elles offendem o di· les, em cujas mA.os vier parar o engenho.
reito de propriedade, que a Constituição quer Qual será Pois a consequencia do que tenho
que seja mantido em toda a sua plenitude; e ponderado? A mais ligeira reflexAo convence
que tambem destroem a ·igualdade legal: que ainda quando semelhantes pri.vllegios nAo
Agora passarei a mostrar o quanto são o.b· estreitem os cordões ás bolsas dos capltalil!l·
surdos e contrarios, até ao fim a que se dirl· tas, estes pelo menos nll.o emprestarAo os seu&
gem. .Se é um axioma, que nAo IP6de haver dinheiros sem pesados Interesses, e sem que
industria sem capitaes, ~ de primeira inten- do juro cor.rente accumulem o premio do 89•
1
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guro pelo risco, a quc se expõe, constituln-/ prc~ando-a em uma engenhoca, ou lavra de
do-se seguradores de si mesmos. E com esses 1 pouca monta, e cm que apen::![; :::-ranhe a
grandes Interesses podcrüo pol'l'entura os .s:-1 tc;Ta. :-<ão é Isto uma mera supposiç~o. do
nhores de engenhos 1perceber lucros sufflci-1 que poderia n.contcccr; c quando o rcsoe, Lasentes para continuar um estabelecimento / taria para caracterisarmos de 1:;cssima uma
cujos productos não sendo privatiYos do Bra-1 Lei, que tiio facil melo offc:-ecc á prevarica·
zil, tem de lutar no mercado geral da Europa I afro; pois todos sabem que semelhantes fraucom a concurrencia infaJlil·eJ de outr~s, que I des muitas ,-ezes se têm praticado, e têm
em muitos lhes levarüo Y:mtagem, nao só j produzido eternos pleitos.
pela sua melhor qualidade, como pelas me. I
Estando, pois, demonstrado que estes
nores despezas do seu cuEteio? Se qualquer I prh·iiegios vüo de encontro com os principias
ramo de industria para pcder a'·ançar, de1·e / fundamentaes da justiça universal, que sfw
necessariamente produzir as despezas do seu/ incompati1•eis com a igualdade constituciocusteio, com os interesses correspondentes; 1 r.::!. c diametralmente oppostos aos fins para
ou, por outros termos se cumpre que os seus I que foram outhorgados; e que finalmente dão
.
]
I
produetos obtenham pe o menos o seu preço [azo a muitas IPrevarlcações; e de rigorosa
natural; é portanto o maior dos absurdos consequencia adoptarmos o Projecto, que de
querer sustentar a conserYa~fto dos engenhOs ~ um só golpe destroe tantos e tão damnosos
de assucar com p!·ivilegios. que arredam os abusos.
capitacs ou quando alguns alcancem, serão 1
O Sr. Marquez de Inhambupe pro.
sempre tão onerosos que forçosamente seus I
ferio
um discurso que o taehygrapho
productos, supplantados na concurrencia, niio I
nfto
colheu.
obterüo o prer,o indispcnsa1·el pjra se não de-/
finhar, nüo paralysar, e de touo se nüo arO Sr.. Ar.)mrnA E Ar.nt:QnmQm·:: - Nào é
ruinar um tfto dispendioso estabelecimento.
nos
longos discursos que se manifesta a jusQuerem os illustrcs Senadcres que com·
tiça
dos negocias: os da natureza deste, que
batem o Projecto, que os pril·iJegios s:lo preagora
se discute, é necessario que sejam tracisos ,,ara que se não desmanche por exetados
muito -precisa e succintamentc, dei·
cuções espec!aes um estabelecimento de tanta
xando
de
parte os Jogares communs, que para
monta, como é o engenho; e niio reparnm que
nada
prestam.
Eu ainda que voto contra o
esses privilegies por sua natureza süo os que
P!·ojecto
em
geral,
comtudo fallarei sobre
infallivelmente deyem cavar-lhe a ruinn com
pura perda, e sem compensação alguma para cada uma das suas partes. ·Notarei, antes de
a riqueza nacional; quando pela execuçfto dos / tudo, que neste 1" artigo ha tres questõe_s,
credores poderia acontecer, ou p~ssar inteiro que se de1·em tratar separadamente. Eu Já.
em outras mãos mais aptas, e mais indus- disse que questões embrulhadas são sempre
triosas, ou no caso de ser desmantellado, prejudicialissimas.
transformar-se as suas terras em mais proTemos pois tres questões oreliminares: a
veitosa lavoura, e cm mais lucrativo emprego 1" é. se este P.ro.iecto fundou-se no artigo 179
tudo quanto lhe era annexo.
eh Constituir;ão, e se na Constituição se fal·
Xiio !Param ainda aqui os males, que pro. lou de outro algum privilegio, que não fosse
duzcm semelhantes privilegias; el!es abrem pessoal; a 2', se é de justiça revor:ar as Leis
po1ta franca á immoralidade; já f::!zendo que existentes; c a 3", se é conYeniente fazei-o.
nas partilhas de heranças, em que entrem enQuanto (t 1', j(L se tem mostrado que a
genbos ou terras mJneraes, um dos co-herdei·/ Constituição nfto tratou de pril'ilcgios, que
ros auxiliado desses pril•ilegios, e d:t chicana 1 n:io sejam pcssoaes: nem se occupou de esta·
forense abarque, c retenha com grnre damno I belecer rer:rns particulares a respeito da prodos mais, que muitas rezes virem {L mingua, Jlriedade. l\"üo ·ha Const.ituiçiio nlgnmrr. ao
as porções que lhes são adjudicadas; já. sub- menos que eu tenha lido, que trate de semcministrando um bem seguro culto a qualquer /lhnnte cousa. O direito de propriedade é semdevedor para sah·ar das exccuçi\cs o r-esto da pro modificado, segundo o exige o IJem geral
pertença al
que ho.do
e:n- I c
os
•
·
1
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essas modificações; e eis aqui a ruzão, por privllegios, em que se quer encabeçar essa
·que se tem reservado semu>re para as Leis protecção da Lei aos estabelecimentos que o
regulamentares o estabelecer reg·ras sobre a legislador entendeu, que devia animar, fica
acquisição, uso e perda da propriedade. Quanto toda desvanecida, e reconhecida a injustlea.
á 2•, se é justo, ou não, revogar as Leis exis- do Projecto. Contlnúo portanto a votar contentes, é essa uma questão mui diffic:ultosa, tra elle.
e portanto, não se p6de de um golpe deitar
o Sn. VEnGuEmo: - Sr. Presidente. Con·
~or terra todas essas Leis: deve-se tratar venho na extincção dos privil€glos, mas an.
este negocio com todo o vag~r, e madureza, tes de tratarmos ·Sobre ella, é indispensavel
sob pena de se commetter algum desacerto. decidir a questão preliminar, em que fallei
Vamos agora á ultima questão; se convém já, ·quando se discutia o adiamento. Se o
ou não admittir o presente Projecto, que tem privilegio dos senhores de engenhos, etc. está
por fito derogar essas ·Leis, chamadas de abolido pela Constituição, então silencio, não
Privilegio; e para nos convencermos disso tratemos disso; embora se diga toda a sorte
bastará que nos lembremos que o credor ad· de inconvenientes, não se toque nem levequiriria por tal modo contra a Lei do seu mente em tal assumpto; ,porém se o privilecontracto um direito para atacar o do seu gio subsistisse em seu vigor, porque a Condevedor. Isto seria o cumulo das injustiças. stituição nada disse a tal 'respeito, então caSeria sim uma iniquidade monstruosa que minhemos mais de espaço, e não vamos prepela :revogação das Leis existentes !PUdesse cipitar-nos num abysmo de desacerto. Todós
dizer um credor barbaro ao se·u devedor: "ex· os argumentos, que aqui se têm produzido,
pirou o direito que vós tin·heis e que eu re- para comprovar que o privilegio está aca·
conhecia ao tempo em que comvosco contra· bado, não provam cousa alguma, porque ou
tel; nossos con-tractos, abrigados até agora são extrahidos dos sons das palavras sem s~
debaixo da salvagua·rda das Leis, não podem gnificação, e sem sentido, ou produzidos l)Ol"
continuar do mesmo modo, porque uma ou· uma metaphysica a que eu não chego.
tra Lei revogou o nosso privilegio, e o con·
msse-se que a Constituição abolira todos
v:erteu em um favor". Isto não é passivei: os privilegias, e pretende-se comprehender. o
nunca, nunca se legislaram violencias atro todo numa especie. O que se entende por pri.
vilegio? O privilegio, segundo eu entendo, e
zes.
· A outra questão é, se convém ou não. todos entendem, é uma Lei privada; quando
Neste negocio não posso fallar com perfeita porém se trata desses privilegios ou concesconvicção; mas todavia direi que julgo não sões damnosas á. sociedade, não se compreser conveniente por ora revogar as Leis exis. hendem nellas as Lei.s ·Privadas a .re131peito
tentes, porque, segundo os argumentos expen· das cousas. Tem-se procurado esta;belecer a
-didos, os capitalistas, que têm dado os seus igualdade dos cidadãos, mas não a igualdade·
dinheiros aos senhores de engenhos, lavrado- das cousas. Quando se diz, que uma Nação
res de cannas, e mineiros, têm tirado bons tem combatido pelos seus privileglos, enteninteresses, e ao mesmo tempo favorecido es· de-se que é pelos prlvileglos do cidadão, eses grandes ramos de industria, contra as não pelos das cousas. Mas serlà sóm€nte pequaes se levantam os que defendem o_ Proje· Jos sons das palavras, que n6s nos devemos
guiar? Devemos interpretar a Constitui!;ão só
cto.
·Argumenta-se que a Lei é Igual !Para to- com os olhos do corpo, cerrando os do entendGs. E quem o duvida? E' igual na verdade dimento? Segundo o esplrlto é que cumpre·
para todos, mas para. todos os que estão em considerar, e conhecer o que está estabelecido
identidade de ci·rcumstancias, e é exactamente na Constituição, e procedendo deste modo
o que se verifica ·nos casos em questão. As creio que ninguem ousará sustentar, que·
fabricas de assucar, e de mineração gozam nella estejam IP·roscri·ptos os· prlvllegios das.
do favor da Lei, seja quem fOr o seu possui· cousas. Embora se argumente com o parador: eis aqui a. mais perfeita igualdade ob· grapho 17 do artigo 179, oauaa não ~ o mesmo
servada para. com todos os cldadAos; nenhum que coUBa. O paragrapho 17 trat:t de uma
tem mais direito que o outro, e a ldéa de especte particular de privilegio, e os paragra-

Sessão je 2.2 de Junho
phos antecedentes tratarão dos privilegios cm verdadeiro privUegio estabelecido em favor
geral.
daquelles que alio menos carregados? Mas,
Diz o paragrapho cita-do que, á excepçü0 diz o nobre Senador, isso não é wrlvllegio, e
das causas que ·pertencem ,por sua natureza um simples melo de engrandecer; e prestar
a Juizos particulares, todas as outras não uma nova vida á industria. Em tal caso eu
gozarão de fOro algum especial; mas porvcn· poderia fazer appllcavels as mesmas exprestura póde.se deduzir dahl que os paragraphos sões a respeito dos engenhos, e da minera·
antecedentes extinguiram tambem o privile- ção, poderia dizer tambem que o privilegio,
gio das cansas? De certo que nlio. Quando de que gozam é um simples melo de engran·
aqui se tratou de uma especte ·P81rttcular de decer, e prestar uma nova vida á industria.
privilegias, produziram-se exemplos de factos, Porém prescindo deste argumento; quero s6
e parece-me que os lllustres .senadores, que que se compare a qualidade das concessões,
têm negado o que consta do mesmo .Projecto que se fizeram aos .senhores de engenhos, e
!Pela referencia feita á Carta de Lei de 1774. aos mhieiros de ou•ro, com as concessões felPois se os prlvllegios concedidos aos senhores t81S a algumas outras classes, e desejarei ende engenhos estão lncluidos na Constlt~ição, tão que me digam, se aqui ha privilegio no
porque não ha de estar tambem ·nella incluido sentido stricto da u>alavra, ou se acaso ellas
o privilegio, que essa Lei de 1774 concede, entram no numero dos privilegias que a Con.aos poasuidores de predlos? Dizem alguns i stituição expressamente exclue? Disse-se que
que a Lei de 74 é geral, e que esta é parti- I a :Lei dos privllegios é injusta. Eu não suscular. Confesso que não comprehendo como tento Leis de privilegios, por isso poderia
é possivel fazer semelhante distincção. Aca:::lo dispensar.me de responder sobre esse ponto;
pretenderão dizer, que seja particular a Lei porém, direi sempre alguma cousa. De facto,
sobre os. engenhos, e geral a Lei sobre os quantos argumentos se produzirão para compredios, só porque a classe dos senhores de provar-se a injustiça da Lei são verdadeiros,
engenhos é ma.,ts diminuta! Não posso, por são exactos, mas não assentam no :presente
mais que forceje, :reconhecer como se concebe caso; eram muito applicaveis para a occasião
esta differença. Porventura os !llTedios, e ou- em que se estabeleceu a Lei; hoje porém já
tros bens de raiz só constituira.m o objecto o não são. A ·Lei que concedeu esse privilede ilropriedade? .Não. Todo o cidadão é pos- gio constitue direito ou não? E' ou não ê
su!dor de predios? Tambem não. Logo tão obrigatoria? Parece-me que todos hão de ,con·
generica é a. expressão de - Senhores de fessar que esta Lei ma•rcou os direitos do
Engenho - como a de - possuidor de pre- credor, assim como tambem marcou as obrl·
dios; - são duas classes mais ou menos nu· gações do devedor. E querer agora fazer uma
merosas. ·Portanto, admittindo o principio, de Lei nova, que revogue, e anniqutle esses di·
que não está prohtbido pela Constituiçlo o I reitos, e obrigações, com manifesto prejuizo
privilegio, ou Lei ·privada, a respeito dos de um dos coutractantes, e em beneficio do
/POSSuidores de casos; forçosamente subsiste outro, não será uma injustiça? Porventura,
tambem ao privilegio, ou Lei privada a res- quando se celebra um contracto, não se repupeito dos possuidores dos engenhos, das fa- tam nelles expressas todas as condições eszcndas de cannas, e das fabricas de minera. tabelecldas pela Lei? De certo: no caso em
ção. Ainda mais, acaso já foi a•bolido o pri- que o engen.helro, ou o mineiro contracta
vllegio que a Ordenação e dlfferentes Leis, e com o seu credor, entende-se sempre expres.
alvarás concedem para se não fazer penhora 1 sas as condições estabelecidas na Lei; é o
em muitos Instrumentos de industria, e de mesmo que se dissesse: - eu me obrigo a
trabalho, e até mesmo em div~rsos objectos I pagar a quantia de tanto em taes e taes pra·
do uso, e serviço particular dos lndividuos? zos; porêm !POderio exec~tar tanto no meu
Seria necessario um grosso volume para con· i predio, ou antes na minha fabrica, como nos
ter especificadamente todas as cousas, sobre i differentes moveis que eu tenho destinados 11.
as quaes existem Leis particulares.
j sua manutenção. Ora., pergunto eu, se um
A dlfferença de direitos Impostos sobre iI devedor contractasse com o eeu credor, fa·
diversos productos, ou mercadorias, não ~ um ; zendo expressa menção destas condições, fi1
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caria o credor sujeito a ellas? Parece que reito? Se tal acontecesse seria a maior das
elm: pois bem; estamos nesse. caso, com a injusticas. Emfim não queiramos avanea.r
differenca de que o devedor não necessita de tanto de rcp~nte, vamos caminhando pouco e
especificar taes condições, ·porque já estavam pouco; nem sempre a grandeza do mal ae
expressas na Lei. Todos os contractos, para mcnora pela appllcacão de remedios violea·
serem validos, devem ser concordes com a tos, que de ordinario servem unicamente para
Lei; logo é injustiça abolir o privilegio e o !azer mais .g.rave. Parece-me que tenho
respeito dos contractos celebados desse modo; mostrado que a conservação do privilegio
o legislador p6de invalldar para o futuro não offende o direito de propriedade, ao
aquella.s condições, e eximir dellas todos os mesmo tempo que a extlncção vai ot!endel-o;
contractos que de agora em diante se fizerem; t.:>orque a propriedade é exactamente o juizo
mas seria querer que a Lei tivesse etfeito e dominio que temos sobre qualquer cousa,
retroactivo, sempre que se dissesse - os con- segundo o que as Leis estabelecem. O credor
tractos feitos. até hoje ficam nullos. - Na tem sim a propriedade na sua. acção, mas nem
minha ou>inião e na de todos os ·homens re- por isso está. isento do onus que a Lei lhe
ctos e imparciaes, tirar um direito aos senho· impõe, porque o devedor tem igualmente di·
res de engenho e minei.ros, e outhorgar ou- reito á sua propriedade com todas as rega·
tro aos seus credores, além de ser uma ln- lias, que a mesma •Lei lhe concede. Ora, a
justiça manifesta, até mesmo seria uma me- abolição do privilegio vai tirar as regalias
dida impolitlca porque deste modo se des. do devedor, e accrescentar ãs do credor, logo
truiriam duas classes, em que tanto inte· offende o direi~o de propriedade. Não se argu·
ressa a nossa sociedade. E porque se quer mente pois com esse direito, em con!ormldare!orma.r uma instituição, abusiva sem du. de da ·Lei, elle está a favor dos proprietarlos,
vida na sua origem, será licito por isso fa- e a innovação que agora se pretende ad·
zel-o de salto, cerrando os olhos sobre todas cotar, é uma verdadeira retroacção, é ar•ran·
as suas consequencias? Não o creio. Sr. Pre- car o direito dos proprietarios para accressidente, eu tenho muita repugnancia em sub- centar como já disse o dos credores. ·Expenscrev.er a privilegios, mas como vejo uma deu-se que a restricção, e p.rivilegio tendiam
pronunciação tão decidida contra a Lei, para sempre a diminuir e enfraquecer o credito..
tugir dos extremos, procurei na minha emen- Convenho em que essa proposição, geralmente
da conciliar a conveniencla do proprletario, e fallando, seja em .parte verdadeira; porem
o interesse do credor; procurei um meio ter- cumpre notar que nem todas as theorias de
mo, que não -é tão desvantajoso ao devedor, economia politica podem ser aPipllcadas ás
como querem os que sustentam o Projecto, nossas drcumstancias. Bem illustrada é a
nem tão favoravel ao credor como nella se Nação Ingleza nos principios essenciaes dessa
estabelece. E conterá a minha emenda uma sciencla, e todavia diariamente está fazendo
doutrina desusada? Não: ella é a cópia de restrlcções para que reconhece o grave damno
uma Lei, bem conhecida entre nós; é tProdu- que resultaria da pratica illimitada de semecto de uma das Nações que mais se tem aba- lhante theoria. Se na Inglaterra se tem ad·
llsado em legislação civil. iProduzi<ke na optado um tal systema, devemos n6s, menos
sessão anterior que o Conselho de Fazenda já 11.dextrados pela experlencia, se~uir a pratica
havia resolvido algumas questões suscitadas em contrario, e querer de improviso, e a todo
sobre o pagamento de decimas na con!ormi- o risco, estabelecer aquella theorla em todas
dade da minha emenda, declarando que os es. as suas forças? E não produzirA isto ainda
cravos e moveis empregados no predio faziam maior mal do que aquelle que se pretende
parte delle, ê que como taes deviam ser con- evitar? De certo que sim. E' necessario !Para
siderados para o ·pagamento do respectivo lm- reduzir qualquer theorla 4 pratica, meditar
posto. :Por uma Resolução do Conselho da mui sêrlamente sobre o estado \actual das
Fazenda póde pois lmpôr-se esse onus aos cousas em que deve Influir conjuncta ou te·
proprletarios, e não ha de agora admfttlr·se paradamente e examinar ao mesmo oompo
o mesmo prlnci1Plo em beneficio delles, quando com toda a clrcumspeccAo, se acaso se deve
.de mais a mais os vamQs privar de um di· Ir fazendo a appllcaçllo della, de Estado, ou se
1
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~radativamente atê chegar a colher o dese Creio que não. A Unguagem ê o principal
jndo resultado, sem experimentar; oe incon· instrumento da razlo humana; ella nos pro·
. vententes da precipitação. Eis o que tenho a tllorcionn o estarmos aqui discutindo os ne·
responder aos argumentos expedidos, alguns gocioa da noasa Patrla; se não fosse a Un·
outros de que não me flz cargo, ou jâ toran1 guagem andarlamos quasi ao nJvel dos proplenamente refutados, ou são tão futels que prios brutos. Ora se tentarmos agora des·
ocioso fôra. combatei-os.
·
truil-a dando ás cousas nomes diversos da·
-o" Sa. CARNEIRO DE CAltPos: - Sr. Presi· quelles que as ·Leis lhe dão, seria. commetter
gumentos, sou obrigado a fazer ·outro tanto. um abuso, ou antes um erro imperdoavel 4
Alguns nobres Senadores têm dito, qUe esta Constituição, quando disse, que se acabavam
Lei não podia ser objecto da discussão, fPOr· os prlvilegios, tratou delles da maneira que
que devia preceder-lhe que a questão preli· os entendem os jurlsconsultos e não segundo
minar se entrava ou não no artigo Constitu· a lin-guagem do alfaiate, e sapateiro: por·
clonai a abolição deste privilegio. Essa. po- tanto falham os argumentos dos nobres Se·
rém ê a questão do actual Projecto, e exi· nadores, que me combatem. ,Se o m&a illustre
gir ainda um outro para esse mesmo timJ é collega tanto respeita. uma Lei ba:rbara e ln·
a maneira mais extraordinaria de argumen· justa, como tambem não respeita a quem não
tar, que eu tenho visto. Diz o nobre Senador pôde soffrer mudanças? A linguagem Juridica
que reproduzindo os argumentos das sessões não está. sujeita a esses arbltrlos. Fica, pois,
;passadas, que não está incluida esta proposi· demonstrado que isto ê um privilegio que não
ção na sancção do artigo COJistitucional. A é outra cousa senão uma concessão, a. favor
Constituição diz: - Ficam abolidos todos os de indlviduos, ou classes, contra os interes·
,p-rivileglos, que não forem essencial e inteira· . ses de outras classes ou de outros individuas.
mente ligados aos cargos, por utUidade pu· O outro ponto da. questãi> r.eduz·se a ver se
-blica. .:..... Por consequencla quando ha uma acaso a Lei do privilegio é ou não justa. Eu
.regra como esta, é uma excepção tão bem sustento que ê injusta; e avanço ainda mais,
marcada desac)parecem todas as duvidas: de- digo que é barbara, anti-economica e monamais, é principio de jurisprudencia que a truosa. Que a Lei é injusta está. wrovado
excepcão firma a regra em contr!lrio. O exem- porque. ella offende os direitos perfeitos dos
. plo que se trouxe dos .Desembargadores do credores, ampliando o jus dos devedores, alêm
Paço para que seus filhos entrassem logo nas da sua obrigação, pa·ra que se apontasse no
altas classes da magistratura, de nada. serve; dolo, e na má fé, e porque faz o devedor
esse privilegio desappar.eceu depois que tive- desprezador do seu credor: nestes termos estA.
mos a Constituição, porque se vio, que não bem claro que a Lei infringe todos os prin·
obstante ser inherente ao cargo, não tinha cipios da justiça e da moralidade. Nós querea condição da utilidade publica. A· Consti· mos restituir a fé aos contractos; e a Lei do
tuição nesta .parte não p6de admlttJr inter- privilegio protege abertamente a sua lnf.ra·
tpretação; pois toda a interpretação seda cção. O sen·hor de engenho, ou o mineiro diz:
extravagante. Os fabricadores da Constitui- - devo que pagarei, etc. - e usando de taes
ção sabiam a linguagem da sclencia e não termos que são os usuaes em toda a Nação
ignoravam, que em jurisprudencia ha a dis· para as obrigações de divida,. não diz que
tlncção de prlvilegios de pessoa e de cousa. pagarA. s6 duas terças vartes; antes nessa
Não se diz em ju-risprudencla privilegio de occasião faz desvanecer semelhante idêa, porcousa, diz-se de causa: .veja-se .Paschoa.l Josê que se ella apparecesse, nem se verlflcarta
de Mello, e outros. Como é que os nobres Se· o contracto, nem se lhe daria o dinhet.ro; e
nadores vêm dizendo que neste artigo tra· é preciso notar que quando se fazem esses
ta-se unicamente do privilegio de pessoa, por· ajustes, costumam servir-se de palavras per·
que' a Constituição quiz deixar subsistente o suasivas, e de toda a. sorte de promessas vanprivilegio de cousa? Se assim fosse ella. fa· ta.josas para. convencer os capitalistas que
rla essa dlstlncção. Dlz o nobre Senador que lhes avançam os fundos, diz o nobre Sennnlo se tratava de verdadeiros prlvilegios: dor que quando se contracta com o senhor de
pergunto eu: é licito alterar a linguagem? engenho, ou com O· mineiro, jã se sabe d()-

Sessão do 25 de Junho
eeu privlleglo;sa.be sim ee é que todoa o sa.· rentes vezes demonstrado a. bondade do Probem, porque ha multa sente que Ignora mui· jecto, -ainda repito, que elle vai a.nDlquUar.
tas Leis; porêm um devedor havert que deixa um monstro, que avulta baseado na mA fé,
de afflrmar que ê homem de bem e Incapaz na tmmoralfdade e em prlnci·plos diametral·
1
de valer-se doa ;prlvlleglo, vamos portanto re· 1 me11te optpostos á Constituição do Imperlo.
integrar os cidadãos num direito de que foram '
Depois de um longo discurso, que
eepollados, o que ê do Interesse geral da Na·
se acha lnlntelllgtvel nas notas do
elo, porque todas as classes podem ter. netachy.grapho, o Sr. Evangelista man·
gocios com os mineiros, e com os senhores
dou á Mesa a ·seguint~
de engenho. Eu conheço atê um Magistrado !
eego, que pedindo com as mãos postas o pa· '
EHENDA.
gamento de quantias que seu pai ·fiou, na.da
tem podido conseguir. Avança o i~lustre Se"Que o privllegio do mineiro ou de sella.dor que o Projecto é retroactivo; nós é nhor de engenho não se entende aquelles que
que va:mos acab&r com o privJlegio retro· não eram mineiros ou senhores de engeho,
activo, e que por Isso mesmo é nullo: .por- · quando contrahiram. as suas dividas: revoqlie o privfleglo de 813 nem uma divida exce- · gando-se as Leis em contrario. - SalV'a a reptua. Foi tal o excesso que se fez do pode~ : daccão. - Evangelista."
delegado ao homem, que organisou essa Lei: :
E tanto abusou da boa fé do legislador, que '
Foi apoiada.
sujeitou os IPrivllegios até mesmo As dividas :
O Sr. Vergueiro proferio um discu.rso
contrahidas antes do exerclcio delles, antes '
que não foi colhido.
da posse e creação das lavras e fabricas, e
Tendo dado a hora. ficou ainda
ainda. no caso destas . estarem especialmente
adiada esta. materia.
O Sr. Presidente designou para.
hy.pothecados por Lel, ou o contracto: accrescentando tambem que· nenhum mineiro
Ordem do Dia a continuação do Projecto de Lei adiado, e mais ma.terias
podesse renunciar a semelhantes privilegias.
Logo é claro que a retroacção consiste no
já marcadas na sessão anterior.
Levantou-se a sessão ás duas hotPrivlleglo, e que abolido. é abolir a: .retro- i
ras e um quarto.
~cão. Ainda h•a famlllas e individuoa que
aio. credores desde esse tempo, e que estão j
ainda por pagar. A Lel presente é fundada !
nos artigos mala expressos da Constituição,
que protege plenamente a propriedade, e dá.
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a cada um o que ê seu. Notou o nobre SePBESIDENCIA DO SR. BISPO CAPBLLÁD-HÓB
nador que citar a Lei de 74 é uma contradi·
ccão, porque ao mesmo tempo que se dlz,
Achando-se presentes 34 Srs. Senão tinha lugar o .prlvlleglo, vem se dizendo
nadores, declarou-se a!Serta a sesslo,
tambem que exista a Lei de 74. Eu, porém, I
e lida a acta d·a antecedente, foi a.pestou convencido de que a Lei de 74 não é
privilegio: .'Privlleglo é aquelle que a Lef tem .
provada.
marcado, como tal, e que contêm favores es·j' ;
peclaes, . como já disse, a linguagem juri·
Primeira parte da Ortfem d.o Dia dica ê a que regula nesta parte os regula·
Continuou a 3' discu88lo do Promentos de 74 alo como os de todas as Leis j
jecto de Lei abolindo os prtvllegtos
seraes: não vemos alll favorecida particular· i
concedidos As fabricu de mineraclo,
mente uma s6 classe, mas sim todas as que
aos engenhos de usucar, e fazendas
possuem bens de raiz. .se o nobre Senador
de. cannas, com as emendas approvaqulzesae ta1er uma emenda que abrangesse
das na segunda, que ·ficara adiada
todas as claH911 possuidoras de semel·hantes
na aesslo ·anterior, com 5 emendas,
bens, entAo nlo me opporla, mas a sua i
emenda nAo eet& neue caiO.. Tem por ·dlffe·:
e tendo pedido a tPalavra, disse
1
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0 Sn.· M.\1'TA BACELLAII: - Eu !equeiro, evicen-cia passivei, :rue o privilegio (se é que
Sr. Presidente, a V. Ex. a ltlitura da emenda tal nome lhe compete) que se pretende der~
·ru·bar, argumentando-se para este fim a Con·
do .sr. Ver.gueiro. ·
stltuicão, nada tem em opposiclo a ella.
O Sr. Presidente tez a leitura re- Restamos, pois, agora saber se estas Leis,
que se querem destruir em razio do nome
querida.
de IPrlvUegto, se oppõe por qualquer modo i
O ·SR. MATTA BAcELLAB: - Esta emenda plenitude do direito de propriedade. Eu já
é conforme o que determina o 2° paragrapho mostrei noutra occaslio que o direito de
do alvará de 6 d-e Julho de 1;807, dei-me ao propriedade nAo é uma cousa fixa, ê invada·
trabalho de copiai-o e aqui o trago. (Leu). vel ainda na -diversidade das clrcumstancias:
Ella é tambem conforme a dlsposicã.o da Lei pelo contrario elle é multo variado e modl·
de 20 de Junho de 1774, que o autor do :Pro·! ficado pelas Leis do Paiz. Não ha quem não
jecto quer que se observe. Ora sendo Isto I saiba que o senhor de uma cousa. não p6de
assi·m, v-emos que toda a duvida na Lei con· sempre usar della a seu capricho. Os prodl·
trovertilta está sobre considerar-se como gos, os menores não podem livremente diabens de raiz os ·escravos, gados e mais uten· pôr do que é seu: ainda mesmo qualquer que
silios, segundo diz este alvarâ, que em tudo . esteja no .pleno gozo dos seus direitos, não·
o mais vai de conformidade com a Lei de 1 tem a liberdade de diçôr dos bens '11. sua
20 de Jun·bo de 1774: por· consequencia per- I fantasia. Argu·menta-se que a Constituição.
suado-me que para se regula.rem as arrema· tem garantido o direito de propriedade em
tacões, e penhoras dos sen·bores de engenhos toda a sua plenitude: assim é; mas essa pieé preciso que a execução seja conforme o nitude do direito de propriedade não é uma
que se acha d·isposto neste alvará. Não fallo cousa vaga, indeterminada, e sem sentido: a.
no alvará de 1809, porque elle é contra toda garantia é regulada pelas Leis que modificam
a legislação; visto que -·para se Jl)enborar as esse mesmo direito. segundo o exige o bem
propriedades vem a ser necessario que a di· do Estado. Con·becidas estas verdades, que·
vida equivalha ou exceda o valor das mesmas não é possivel que sejam ignorad·as de pespropriedades, o que é horroroso, porém, este soa alguma, está visto que o negociante e o
de 1807 eoncorda com ·a Lei de 20 de Junho capltallsta que têm empenhado o seu dinheiro
de 1774; portanto, como tenho observado ao senhor de engenho, e de fabrica de milieesta discussão muito demorada, tendo-se pro- .raçlo ao tempo em que pelas Leis esta. d&
duzido bastantes argumentos pró, e contra; ter·minado o modo com que estes bll.o de ser
por isso ofter~o A. camara a seguinte
pagos, então em ·toda a !Plenitude do seu
direito de propriedade, embora não possam
EMENDA
ha'Ver o seu pagamento pelo modo ·que pretf'n~
·:' · ' de o nobre Senador, e elles estimariam; mas.
"Requeiro a suppressão do artigo 1°, e Isto, que seria multo bom para o credor, se~
que este se substitua «>ela maneira seguinte: ria prejudlclallsslmo ao devedO!I', a quem seOs privlleglos das fabricas de mlneracA.o, dos la atacar o direito que a Constltulçlo
engenhos de assucar, e fazendas de cannas, mantêm, J)or isso ê. fundado nas Leis exlsten~
se entendem unicamente os concedidos antes tes. Concluo que os argumentos, com que se
'do alvará de 21 de Janeiro de 1809, e 17 de· quer defender o Projecto cabem todos por·
Novemb-;-o de 1S~3. - Salva a redacção.
si, e ê excusado gastar mais tempo em qu~
Matta Bacellar."
rer convencer que ê justo aqulllo, que 'por·
- ""' Foi apoiada.
sua natureza é Injusto.
·
·
·

I
I
I

lhe·

o

O Sr. Evangelista ).X'onu.nclou ulll·
-.sr.
discurso
que não se colheu.
Presidente. ·Eu tenho falla.do bastantemente
sobre esta materhl, por isso pouco direi
o.gorR. Esta questA.o tem sido ~4 multo ren· ,
O Sn. MARQUEZ DE BAEPENDY: - Sr. P~·
hida., ·e tem~se demonstrado com a maior l sldente. Eu nAo duvidaria que esta Lei ~as~Sn. Ar-METDA

E
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sas·sa, se acaso não encontrasse nella gra~es c::mveniencia eu1 que houve:ose grandes tainconvenientes. Todos sabem como se adqui· bricas de assucar? De certo que sim . ..\ prire credito, e o que este seja. Toda a Lei deve me!ra. riqueza do Brazil proveio dos produser organl·saua de maneira que seja ·politica, ctos da cannl de assucar. Alguem duvida
prudente, e justa. Nenhuma destas qualida· que pu.ra. se estabelecer um engenho não é
des tem a que se nos propõe: eu a reputo lm· só necessarlo o talento proprio da.quelles que
.,olitica, e Imprudente, pelo grande numero o emprehende, mas muitos Clll.?itaes, e sacride descontentes e de Infelizes que ha de ta- fi cios? Parece-me que não. Disse-se que se
zer: bem como injusta por atacar o dlrelto acaso são necessarios capitaes, que se pague
jâ legalmente adquirido. ..\s Le~s. que deram 1 pois aos credores, e qu~ estes as prestaram.
prlv:Uegio aos senhores de engenho, ao :a-~ Não duvido que se acaso os 'emprehendedores
vrador de canna, e aos mineiros para nao de taes fabricas achassem capitalistas, que
seren1 arrematados seus bens, não são tão , lhes emprestassem os capita.es, · elles premomodernas, como aqui se tem dito. A do pri- I ve:i:1m 'mais a sua riqueza; mas havendo
vilegio do's senhores de engenho data de / falta desses c::.pitalistas, que quizessem da)r
1663, e a dos mineiros data de 1662. E' ver- j o seu dinheiro para t:1.es estabelecimentos,
d~de que ultimamente se legislou tambem j como h:t.via. de progredir este ramo? E desob!e estes privilegias; mas estarão as Leis mais, alguns depois de terem feita os seus
que modernamente se publicaram em tão estabelecimentos, GlOr accidentes imprevistos
bom estado, que 1possam ser taxadas -de ln- acharam-se aberados, e n·as drcumstancia.s
justas, absurdas, e execraveis, como aqui se de tal ruina por falta de considerações d9
tem proferido? Não; ellas não merecem se-I seus credores, elles 1requereram então, e fomel·hantes epithetos. Os principios de eco- !"am attendidos, dizendo-se-lhes: - vós denomia politica nem sempre se podem pür eru I vereis conservar as vossas . propriedades: os
pratica em toda a sua extensão; podem-se / vossos credores não vos 1tirarão os vossos
reconhecer os m·ales, e todavia não ser op-1 engenhos, e vós !hes -pagareis deste modo: portuna occasião para os ::emediar. As
Poder-se-ha, é certo, dizer, que se fez jus·
ções civiJi.sadas, de quem nós aprendemos, tiça aos capitalistas, mas quem determinou
taes como a França e a Inglaterra, ;possuem essa injustiça? ·Foi só a idéa da utilidade puestabelecimentos contrarias aos reconhecidos blica, e nenhum outJ~o motivo, nenhuma ouprincipios de economia politica; mas respei- tra consideração. po,rque se acaso não se totando Instituições velhas, e reconhecendo I massem medidas para conservar os edificios,
mesmo os males que ·destas resultam, os vão elles cahiriam de certo. Para se evitar se·
soffrendo sem obstar-lhes, não para que du- ! m.elhante mal, é que ii ~ei veio em soccorro
rem eternamente, mas esperando a apro- dos senhores de engenho, e dos mineiros. Po·
priada época em que possllim pouco a pouco der-se-ha dizer, como jâ se disse, que um tal
ser com vantagem reformadas. Quem é que remedia. .em vez de ad~.editar desacreditJa;
duvida dos incommodos, e absurdos das ins- mas quizera que me dissessem, se tem deitituições e cor.porações de mão morta, dos .1 xado de continuar, e de existir os engenhos
vinculas e dos !Morgados? Parece-me que nin- ! e fabricas de mineração, apezar das medtdas
guem; e porque a Inglaterra e a França que se estabeleceram por Lei, "sobre o modo
ainda os conservam, deixaram de soc sábias d.e se fazerem as execuções? Não. .Poder-se-ho.
em economia ;politica, e poderão ser 'taxadas quando multo apontar um, ou outro, que se
de lgnotes? Creio que não. Elias, pois, se , arruinou de todo pela indolencia dos admisustentam. Ainda ha pouco nas tribunas da I nist~rada~es. A maior parte dos negociantes
França se proferiram eloquentlsslmos dis· se têm enrequectdo ·á custa do suor dos micursos em favor dos :Morgados, e de outros neiros e lavradores de canna. Mandavam esestabeleclmentos taes, que attendendo-se aliás I ~s homens uma lista dos artigos, de que
aos prlnclplos de economir. poHtica., de·via.m · necessitavam os .negociantes, e promettlam
ser extlnctos. Estas Leis, que se pretende pagar dos productos da sua mineração, ou
·revogar, são, quanto a mim, a origem da colheita. O que faziam· então os clpitallstas?
n01sa actunl riqueza. O Estado teria a.lgum-:t Sobrecarregavam as facturas dos artigos pe1
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didos com mais de duzentos e trezentos por que quer dizer esta conce11io! Qué eatu cor·
oento de ranho. CompM"e·&e qual das duas poracOes podem conservar seus bens, ai.nda
classes tem sido mats feliz, se a dos nego· que tenham mUhare·s de credorea, e que es·
clantes, se a doe ·mineiros, e senhores de tes nlo poderio fazer &'!'.rematar oa seus
engenho.
O alvarA de 813, que nAo sei como II bens: Isto pois nlo ê privilegio! Parece-me·
.
o nobre Senador, que tanto tem advogado que ninguem o negaria. Se esta Lei fos&e
1
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i
veremos a tal queda das Provtnclas Mtnel· engenhos ficam de ora em . diante abolidos,·
ras. ·Sr. 'Presidente. Veja-fie o. ·r.elatorto do e se se perguntasse
toda a Camara, se·
Ministro da Fuenda; existiam dividas Pu· continuava ilaqul por dla.nte o privilegio,
blica de 2.679 contos antes da publlcaclo creio que todos diriam que nlo, sem a mi·
deste alvarA: Os executores pela Fazenda nlma controversla; e que desse modo estaPublica Iam sobre os de\·edores, e arremãta· vam atalhados tantos dlscu·rsos, que nos tem
vam os seus bens: e com este mal o que se feito perder um teJJliPO precioso, que melhor
conseguia? Qual era o resultado? Tirava-se .,odla ser empregado. Se se perguntasse tam·
a u.m para se arrematar. ·a óutJr.o fiado: fi· bem A C!Lmara: esta dfsposicio. tem eUeito
cava arruinado o devedor primarlo, e pas· retroactivo? Ao menos a generalidade da.
savam os seus beas para outro, que nada Camara diria que .nlo. Se deixarmos de relucrava, porque se, findo o tem~o marcado, guhtrmos na conformidade das Leis exlsten··
·faltava ao pagamento das consignacões, como tes quanto aos contractos, já. celebrados, ao
repetidas vezes aconte~ia, tornavam estes abrigo das mesmas Leis, tudo se perturba.rá.
mesmos bens .para a Pirata, e passavam a e nlnguem. se anl·mará a contractar, ficando·
~ovas mãos, sendo rarissima a arrematacão / exposto a ser tudo revogado por outra Lei
que se -fazia A vista. Eis o que se quer pra· posterior. N6s jãmals devem~s deixar de tertlcar com a revogacl.o das Leis existentes, e !I em vista a exacta obser.vancla do que estiver·
promulgacão da que se propõe. Confesso que sanccionado por Lei. Quem dirá. que os mi··
muito me custaria concorrer para o fiagello nelros, e senhores de engenho, suas molhee · perdlcio das Flrovincf.S Mineiras, e mes· , res, e filhos nlo têm direito adquirido a nl.o·
mo para o mal cias outrae ·Provinclas. Que j serem ·privados de seus bens, na f6rma da
será da Provlncfa de Pernambuco entregue â · Lei, em proveito do credor? Voto, portanto,.
voracidade dos seus credores, principalmente I contra a Lei prQPOsta; porque a 'o:eputo lm·
da extlncta compallhla?? Se esta Lei fosse 1 politica, e Injusta, quanto a pretender-se que·
I
proposta de outro modo, eu subscreveria a tenha effelto retroactivo.
ella. Creio que a tudo quanto se tem dito i
O Sa. MATTA BAcELLAB: - Sr. Presl··
nesta cama1:a a favor da Lei. proposta jl •Se · dente. E' s6 para responder ao nobre Sena·
I
tem reapondido cabalmente. O au~or do Pro- i dor o Sr. Carneiro de Campos (•) que eu me·
jecto diz que excogftam argumentos banaes levanto. Diz o nobre Senador que a minha
paTa contrariar os seus, outro tanto se po- emenda nlo ê boa, porque admltte o prlvl·
derA dizer dos racioclnlos q1:1e tem feito. AI· leglo dos senhores de engenho, na f6rma do
~ns nobres SeJladores têm apresentado ar· alvarA de 6 de Julho de 1807. Este alvart,
gumentoe multo fortee pa.tra combaterem a Sr. Presidente, determina quasl o mesmo, e·
ld~a de ·serem contrariO! :A ConstltuiçA.o os com pouca dlfferenca, que determina a Lei
prlvlleglos, que se pretendem · a·bolfr: com de 20 de Junho de 177-4, mencionada no Pro-·
effelto, se o- a.rtlgo da Constltuici.Õ nlo é jecto; sendo essa differencil. de considerar o
s6me~te. t:elatlvo aos prlvlleglos .pessoaes, dito alvart como bens de raiz paTa a justa
como ê que a A~~emblêa tem feito Leia eon· ava.UacA.o das fabricas de assucar, a eacra·
tra. este a.rtlgo da Constltuic§.o. Ainda ·ha va.tura, os gados, animaes e utenslllos que·
pouco .paBIJaram os prlvllegios para corporações de mio mm.ta de tal e tal P.rovincia,
( •) O· discurso a que se refere o nobre·
como Santa CatharlDa e S~ Pedro do Rio Senador nAo se acha mencionado .nu notns.
Grande, 1para pOMuirem bens de raiz. O dos tachygra,b.os.

a

I
jl

1

1

1

1

....

Sessão de 25 de Junho

I

399

· lhe forem proprtos; mas o alvará de 21 de do, e ampliado pelo libertadO'.!' dos Portos
Janeiro de 1809 ampliou muito mais aquelle ~o Brazil, tlgu•:ando abusos, e mates causade 1807, porque determinou que s6 no easo 1 dos por elles, de que não apparece uma s6
de ser a divida igual, ou maior do que o i petfcAo de queixa, quando aliás é notorio o
V'alor da lavoura, ou engen·ho, é que ,podesse; progresso, que depois desta época, tem feito
te: lugar a execucão; ordenando mais que principalmente as Provincias da Bahia e do
a permissão dada ao credor de .mostrar, que ! Rio de Janeiro, na cultura do assucar, par·
o seu devedor tem mais dividast que unidas I tlcula;r.méDte nos Campos de Goy~cazes;
I
chegam á somma total da execução, como ) evidente prova de que o jprivllegio não obsta
estava determinado no alvará. de 1807, só i ao credito dos Lavradores, e que estes, no
fosse admittlda no caso desses outros cre- geral, são bons pagadores; servindo o prldores terem tambem execucão apparelhada, e ! vUegio tão sómente de freio ao capricho de
penhoras feitas, etc. Eu já li o para.grapho alguns credores usurarios, ou violentos.
do alvará de 1807, ago:a leio o parag·rapho ·
Sr. Presidente. Os senhores de engenho
3°, que confirma o que digo. (Leu). Pel~ que; do ·reconcavo da Bahia, na época do confltcto
me parece que o nobre Senador está confun- : com os Luzttanos, heroicamente contribuiram
dindo a disposicãc do alvará. de 1807 com a com sacrificios ao triumpho da causa do Brado de 1809, quando primeiro senda toda con- · zil, até convertendo os Vai-vens das suas taforme a Lei de 20 de Junho de 1774, só com 1, bricas em pecas de artilharia 'Para defensão
a differenca já notada, e muito diversa da da Provincia. Esses asstgnals.dos serviços á
do segundo alvará, como. mostro, fazendo· a Independencla do Imperio, são dignos de mesua leitura. (Leu). Em consequencia, a mi- , moria, e de contemplação do Senado na prenha. emenda, apartando-se . intei·ramente da I sente deliberação ,para a estabilidade dos anamplitude dos privileglos concedidos il)elo ' tlgos patrimonios, sendo os senhores de enalvaTá de 1809, e segundo a disposição do genho os maiores proprietarlos do Paiz, e
anno de 1807, vai conforme a Lei de 20 de formando por isso a natural aristocracia do
Junho de 1774, que está no Projecto, e isto Estado, mui conforme ao systema mixto da
mesmo é o que se contêm na emenda do ou- Constituição. São incontestaveis as regras
tro nobre .Senador, o Sr. Vergueiro, que me juridicas - a Lef não olha para traz - as
parece não ser :wedsa par jesta.r cmnplre- Leis devem ser prospectivo&, e não retrospehendida neste mesmo alvará. de iso7, que eu ctivos, providenciando só aos actos futuros
sigo na minha emenda anteriormente offer.e- I dos cidadãos, mas desfazendo os contractos
cida.
: passados, ajustados na conformidade da Le0 ,sa. VIscoNDE DE CAYRú: - .S!'. Presi- ! glslação que regia, No Governo absoluto da
dente. Imploro ao Senado indulgencia, por i Monarchia LusiQana; no 1rein81do , d'El'-Ret
ainda pedir a palavra, tendo jã fallado va· D. José, quando se abolia o uso de instituir
rias vezes nas sessões antecedentes. Sr. Pre- no testamento a alma por herdeira, o leglssf.dente. O caso não ê para menos, visto que lador, determinando que tambem se gua.r·
o Projecto do privilegio da.s fabricas •. dos se- dasse a nova disposição nos.testunentos prenhores de engenho, e · mineiros ~Parece-me : teridos não executados, deu satisfaçlo 4 NR.tanto, ou ·mais Importante que o privilegio çlo, de que a excepcão extraordinarla da
do banco, sobre que pende discussão na Ca· j regra era exigida ,pela Cousa Publlca. Sio
mara dos Deputados. Nlo ê congruente que · contradictor.tos o autor do Projecto, e os eeus
o Senado lndl·rectamente prejulgue •a questlo defensores, e em arguirem a antiga Lei, que
melind!roea, se convém, ou não, renovar o concedeu o privilegio atê pelas dividas an·
~ivllegio do ·Banco, sobre que ainda nA.o tea deUe, considerando lnJurldlca esea retr~
se tem formado a opinião publica, e ha dlver· acçio, e agora proporem, como Justa, e ne- .
gencfa dos esplrltos, manifesto por · varios cesl!arla a mesma retroacçlo a respeito dos
impressos, deCidindo que a Constltuicão aba- contractos feitos sobre a fê da Lei do mes·
lira todos os prlvllegtos, exceptos os ligados mo tprJvlleglo (nenhum devedor, e credor
aos ca·rgos. .Sinto ver a 1los Senadores pa- podendo a este respeito chamar-se A tgnotrlcioe JmalUgnnndo um prh'Jlegio confirma· . rancla) procedendo-se contra a lrrestatlvel
I
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evidencia dl lettra da. Constituição no ar· c!a. Onde algum ·no\'O se introduz, logo as
tlgo 179 paragrapho 3°,. A antiga ret·roacgio terras ci.,cuDivisinhas, antes desertas, i'ncul·
talvez parecesse então precisa, pela Obvia tu, e quasl sem preço, adquirem valor, e
dittfculdade de se effectuarem as cobranças entram em vaTias culturas, que promovem ,
das dividas iPOSteriores, e das dividas ante· populaçlo, e a renda do Estado. -Confirmo
rlores. Se isso foi erro velho, não se de\·e isto com a autorLdade do celebrado Hum·
agora emendar com erro novo. São absu·rdas boldt, na "Viagem ao Medco", e .com a de
e Ulegltimas as affirmatlva.s, que pela Con· Roberto Lonthey, na "Historia. do Brazll ", '-'
stltulção está abolida toda a especte de prl· qual, sendo de opinião que talvez o Brazll
vilegio, excepto o dos cargos e que o direito fosse mala populoso e opulento, se tão só·
da Igualdade dos cidadãos perante a ·Lel. e mente cultivasse as suas vastas c01tas mll.·
a plenitude do direito da propriedade, exclue ritimas, e não se entregasse tanto 4 minerao privilegio em questão, devendo-se em Juizo cão do ouro pela mania do a.uri suore fames,
decidir pela lettra dos creditos passados pe· visto ser a !peor das loterias, em que o nu·
los devedores fazen'Ciei·:os, e mineiros-devo mero das boas sortes é mui limitado, e certa
que pagarei por meus bens, e ,pessoa. Não se a perda de muitos: todavia diz que ella prodevem tolerar taes asserções, pois sendo o duzlo os grandes effeltos de dar credito, e
privlleglo concedido por causa publlca, não esplendor· ao Paiz e afugentar os selvagens
póde ser llvre aos contrahentes llludlr com para não infestarem as vastas e fer.tels Prosubterfugios a disposição 11a ·Lei: De certo a vincias de S.. Paulo e Minas Geraes. Sigo a
Justiça não julgaria legitlmos os contractos doutrina do 'Patriarcha da Phtlosophia Ex·
em que o credo-r. apresentasse credito do de- perlm.ental, Bacon, que não convém fazer sóvedor com esttp~ação de usura. Rlepugna -ao bre os ·povos o que elle chamou - experimen·
senso commum, e ao costume estabelecido, o tum crueis ....;... arriscando-se o Governo a ten·consideDa.r abolidos os P!rivllelfLos d·os que tatlvas perigosas, que podem causa~. descon·
na linguagem do fOro se chamam - dividas tentamento, e desordem: e que ainda nas
1
privilegiadas, que têm escala de preterenclas cousas que p·~eclsam de reforma - o Tempo
:Pela Lei de 20 de Junho de 1774, e outras é o melhor reformador. Emfim, digo que,
ampllatlvas, e declaratorlas d·ella. E' noto- sendo velho, só adoptarei ·innov~ões, e murlo que não obstante a Regra Geral da Con· danças, cedendo á evidencia, experlencia, e
stituição - todo o cidadão· deve satisfazer, força das cou~as.
proporcionalmente aos seus ·h·nve&"es, ás con·
O Sn. VERGUEmo: - Sr. Presidente. ~So
tribulções publicas - se observasse, e 'deve mos taxados de tenacidade, ao mesmo tem;po
observar, o alvará. de 29 de Abril de 1809, que se quer sustentar o Projecto, prlncl·
que cedeu As novas fabrlêas do Brazll o pri· piando por fazer uma Injuria â Constitulvlleglo de J].ão pagarem os fa:brlcantes ao ção, e, tanto tem sido o calor que se tem
direito de ex·poliação de .seus productos, e procedido neste negocio, que um nobre oraos direitos de importação de materias primas dor não hesitou em aconselhar aos que são
pa·ra o respectivo laboratorlo. E' vã argucia. de opinião contraria ImpugnaMo o Projecto,
e mera .questão de palavras, o l·nculcar-se a que deixassem as paixões t6ra destas portas;
dlstlncção entre Lei que estabelece privfle· conselho este que contêm certamente uma
glos, e Lei que dá favores ,para animação acusação, não menos gr.ave, do que Injusta.
lle certas Industrias por motivo de bem com· O mesmo nobre orador disse que n6s descemum. - Em um e outro caso, ha regula· mos da. cadeira de legisladores praticamente
mento de graça, que a_ Lei concede a certas para a de Juizes. Eu não sei que seJa descer
classes, e que nlo ê extensiva a outras, por daquelle alto ponto, quando .se quer. que o
não e~tarem em igualdade de drcumstanclas, melhor desempenho das proprias tuncc3es, se
e Influencias na riqueza nacional, 08 obJe· a:ppro:dme, o mais que fôr P088lvel, ao tyopo
etos das respectivas Industria&. O estabeleci· da justiça. Reconheceu que se fosse Juiz hamento de engenhos de assucar e mlner,acA.o via de .manter ao devedor o direito que a
de ouro estA no predlcamento das Industrias Lei lhe dá (·facto em QUe nada tem com a.
do Bra.zil da mais transcendente tm.portJ.n 1questão de que tratamos) 1 porém o que

......

•

.I

Sessão de 25 de Junho

401

admira € que tendo elle tão bellas diaposi- muito attende, e é este a resistencia, que
cões para ser Juiz, não tenha as mesmas póde
haver na a.pplicação das theorias, e
para ser legislador. Como Juiz queria man- por isso é obrigado a modificai-as quasi. semte: o meSllno direito que como legislador não p.re, evitando assim a resistencia, que podetem dtl\'ida em extorquir. Retiro-me á retro- ria tornai-as inexequiveis, e dam•nosas. Eu
acção. Já está superabundantemente demons- comparo a'Os .mathematlcos os phllosophos,
trado que o devedor adquiria um direito que têm escripto sdbre economia politica;
para não ser desapropriado da sua fabrica, e elles procuram o typo da perfeição, mas não
parn. pagar ao seu c•:-edor sómente pelo ren- cabe nas forcas humanas, por mais que li·
dimento delia, em caso de execução e ·falta dem, remontar-se tão alto, que o deparem, e
de outros bens; mas diz-se que isto offende por isso mesmo é necessario. que as theo:rias
o direito de propriedade. Como é pois que se amoldem ao que a prati~a exige, e que
oe fixe. o direito de .1)ropriedade? Quem é prindpios geraes considerados em abstracto,
que prescreve os limites a esse direito? Está só sejam applicados como as circumstancias
conhecido que ê a Lei. Logo onde havemos o per:mfttem. Quando nós descemos da apt~e ir pro~ura.r até que ponto chega esse di- plicação desses pri.ncipios geraes a um objereito? Onde dev~::-emos1 pTocural{'IO? ,E' na cto particular, então é que apparece, que
Lei; e só na Lei, porque seguindo opposto proYém. desee mesmo objecto actua-l das .cou·
rumo teremos de errar por forç.a.. Sr. Presi· sas. Tratamos agora :por acaso de estabeledente, eu prezo muito a liberda<le e a segu- 1 cer um di-reito novo? Não: Tratamos de fazer
rançn, mas sem tTanspôr a orbita das Leis. ! uma reforma, e quer-se que esta seja feita
Talvez que o nosso .go:ande atrazo procede segundo principios geraes, e sem a minima
da talta de cbservancia de Leis administra- attenção ás. circumstancias que elijistem, e
tivas. Quando uma ·Lei, .bem que seja .má, que de nenhum modo as tornam admissiveis
se. executa, eu gczo da liberdade, e segu-I na sua generalidade. Existe uma garantia
rança. que essa mesma Lei me permitte: dada pela Lei aos senhores de engenho, e
porêm quando uma Lei ·boa se não executa, j.aos .mineiros: logo ê necessario que a a•ppliou qu·ando ella é revogada ao capricho do . cação desses principios, por mais bellos que
legislador, então eu não· tenho liberdade, não pareçam, se accommodem ~om a disposição
tenho seg. urnnça, nem na minha ;pessoa, nem 1· da Lei, ou então havemos de faltar â fê dos
na "minha propriedade. Até hoje dizia o l\11- contractos. Se tanto se zela a fé dos connistTo, e 'o senhor de engenho: - A lei per- : t·ractos, não se ha de querer zelar tambem a
mitt~me que eu não possa ser desap:cpria·) fê publi~a. a fé do legislador? Não ê faltar
do dos meus bens - e confia'Va nisto: mas inteiramente a um <lireito, que lhes estava
agora <Iiz o !egislador: "Ha de ser <lesa.pro- consagrado pela Lei? Diz-se que a constltuipriado". Ora. admittindo este ultimo resul- ção abolio todos os privileglos concedidos a
tado, poderão alguem dizer, que goza de li· classes. M'lls, o que entendem os jurisconberdade, segurança está. na certeza de nu.nca sultos por classes, quando tratam de JPrivisermos privados das concessões, que a. Lei leglos? Entenderam porventura'" aquellas que
nos faz. Mandando-se que o senhor de en- se possam fundar em toda e qua·lquer relagenho, ou mineiro não paguem pela maneka ção? De certo que não.
Toda a ·reunião de lndlvlduos, aos qu•aes
que contractaram, e que sej·am despojados de
seus bens. gozaram elleª porventura <la se- seja commum uma qualquer propriedade, P.6gurança que a Lei lhes dâ? Entendo que de ·ser denomi·nada classe, mas não 'na pbrase
não. Differente cousa é ser ,p·hilosopho de ser . dos jurisconsultos, que s6 fazem appllca~:Ao
legislador. O philosopho tem por fito prin- deste epitheto A classes politicas. A classe
cipal dos seus estudo·s e trabalhos o contri- dos mineiros e senhores de engenho não se
buir .para o bem ge:al por meio da illustra- póde considerar uma dessas classes politi·
ção dos povos, e o que elle escreve é de ac- cas, a .respeito das quaes a Constituição tem
cOrdo com a generalidade ·tdos seus princlpios; ,proscrlpto os privileglos; e se acaso ella
o legisLador pelo contrario tem sempre diante entra nesse numero, então diremos tambem
de sttls olhos um objecto particular, que . que os possui{iores· de .predios formam orna
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outra classe polltlca, porque ellea exlatem 1 ella nada mais faz do que aucclonar aqu111o
em paridade de ctrcumatanciaa eom 01 ·mi· ' meemo que a Lei eatt.beleceu, declarando que
aelrot. e tenhoree de engenho, com a unte& o proprletarlo, quando levanta uma fabrica
differenoa de serem estes ultlmoa menos nu· de aaaucar, f6r.ma um todo eomposto de dif·
mer0101 do que os primeiros. Adoptado eate ferentee partea, aa quau slo lmmovels por
1
prl·nclplo, teria de seguir-se que os .prtvUe-j•eu destino. Tornou-se a insistir dl1endo que
cloa concedidO& pela Lei a favor doa possui-~ a legl•laçlo reprovava esaa especte de lnvlodores de pr~cllos, estavam abolldoa pela Con- labllld&de, .porém nlo ae apontou um só ~
ttltulolo, ualm como todos os outros de cto, que authenttCiflse eaea l'eprovagl.o. ·Á.
lclentlca natureza. Sobre a retroacçlo tem-1e declaracl.o de lmmobllldacle por destino ê
UIJ)endtdo ·multu cousas, mas eu nl.o posso consagrada em dous actos legislativo~ um
concordar eom ellaa. Quer-se negar a retro- dos quaes vem a aer, a Lei de 1807, e outro
accl.o A forca de argumentos alheios da jus- a Lei de 74, contra os quáes nada se tem
tlça. e do bom sbso. Como se h&: de dizer dito. ·Moetora-se multo ·receio, de que os craque nio existe retroacçio no acto de annul- dores nl.o seJam pagos; mas eu supponho,
lar um direito estabelecido por uma Lei an· que esse receio ê lnfWldado; pois a expeterlor? Que argumento se pcSde produzir con- rleD.Cia comprova, que os negociantes, apezar
tra lato? Arrastou-se um exemplo das ·Leis de. dos prtvUeglos nio tem deixado de vender
PolltliC&. E' preciso nld confu·ndlr as Lels,j os ~ua generos fiados aos mineiros, e senhoque regulam entre cldadl.o e cldadAo, e os rea de engenho; e se elles assim praticam, ê
que firmam contnwtos: as que fixam dlrel-j certamente por terem sido li&J~. Se pela
tos nlo slo varlavels mas as que regulam o minha 811lenda o · mineiro e engenheiro ·nlo
troc•o alo mudavels de sua natu·reza: o podem ser · desapossados do componente das
dellnquente ha de ser julgar aquella for-/suas fabricas: todavia o credor fica multo
mula, que estiver estabelecida .ao tempo de i bem compensado pelo direito de ser pago do
ser julgado, embora o delleto fosse commet- j rendimento dellas, podendo até leval..as 4
tido antes. Aqui não ha retroacclo, porque pra~:a, e fazer arrematai-as uma vez que a di·
as ·Leis, que regulam o processo, nunca dl· vida e:r.ceda de metade do seu valor. Que
1em que só IJ8 cri·mes commettldos dahl em mala se p6de exigir! Ah! se os nobres Sediante serão julgados dessa fórma, pola que nadares, que têm suaten~o a de&trulçlo das
entio era neceasarlo haver duas clallleS de fabricas, aoubenem realmente Quanto" ê
Tdbunaes multo dlatlnctas: uma paftl, Jul· .custoso fundai-as, talvez que ·nlo tivessem
sar os ·factos anteriores Aa Leia, e outra animo de persistir neaaa · opinião destruidora.
para Julgar os factos, que occor.reilem, pela
fórma novamente estabelecida: lato seria ln·
Tendo dado a hora, tornou ainda
admfaslvel. Portanto, o argumento autorl·
ficar adiada a dlscusslo.
a
a&do desse exem.plo nl.o conclue com alguma, 1
O Sr. Presidente mareou para Oralo Leis de natureza ·multo dlveraa. Parecedem do Dia a continuação do ProJeme IPOII que nlo reata aorrumento algum, que
cto de Lel adiado, e mala materlaa
poasa sustentar a justlca do ProJecto. de Lel,
designadas
na aesaAo a.nterlor.
prlncl·P&lmente pelo que respeita ' retroLevantou-se a sessl.o !s duas hoacclo. Tem•e combatido a mlnb& emenda,
mu nem por leso deixa de ser justo, porque
ras da tarde.
1'

