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Regencia do Imperio desde a abdicação até a eleição da Regencia Provisoria, o Ministro do lmperio, Marquez de Inhambupe, na
.
fórma da Constituição de 25 de Março de 1824.
Antes de abdicar, o Imperador demittio todos os membros do
Ministerio das 24 horas, conservando unicamente o Ministro do Imperio Marquez de Inhambupe que pela Constituição era ipso facto
Regente do Imperio na falta do Chefe do Estado.
Como o Regente interino, Marquez de Inhambupe, não exerceu
funcção alguma desde a abdicação até a eleição da Regencia Provi·
soria, não se tem feito mensão do seu nome.
Entretanto occupou elle o cargo de Regente do Imperio na fórma
da Constituição, não se tendo dado acephalia de Governo durante
aquelle intervallo.
O retrato do Marquez de lnhambupe (Antonio Luiz Pereira da
Cunha), eminente jurisconsulto, um dos redactores da Constituição
de 25 de Março, está conservado na Escola Nacional de Bellas Artes .
..- .,
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Assembléa Geral Legislativa
ELEIÇÃO DA REGENCIA PROVISORIA
SESSÃO DE 7 DE ABRIL DE 1831

Reunidos no Paço do Senado, 26 Senadores e 36 Deputados,
procedeu-se, na fórma da Constituição, á eleição para Memlr·os da
Regencia.
Foram eleitos :

/
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Marquez de Carave1Jas. . . . . . . . . . . .
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro
General Francisco de Lima e Silva. . .

40 votos
30 "
35 "

Assembléa Geral Legislativa
ELEIÇÃO DA REGENCIA PERMANENTE
Reunidos no Paço do Senado, 35 Senadores e 88 Deputados,
procedeu-se, na fórma da Constituição, á eleição para Membros da
Regencia.
Foram eleitos :
Brigadeiro Francisco de Lima e Silva ................ .
Deputado ] osé da Costa Carvalho ................... .
] oã_o Braulio Muniz ............................... .
J Seguiram-se em votos:
~

..

Pedro de Araujo Lima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francisco Carneiro de Campos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva. . . .
Marquez de Caravellas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manoel Caetano de Almeida e Albuquerque. . . . . . . . . . . .
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. . . . . . . . . . . . . . . .
Martim Francisco Ribeiro de Andrada. . . . . . . . . . . . . . . .
E outros menos votados.
(Sessão de 17 de junho, pgs. 389-390 do tomo 1°).
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Representação de 11 de Março de 1831
SENHOR,

Os Representantes da N açào, abaixo assignadus, doídos profundamente aos acontecimentos, que tiveram lugar nesta Capital,
especialmente no dia 13 do corrente mez, por occasião dos festejos,
.que se dispozeram, não tanto para solemnisar o feliz regresso de
V. M. L e C., como principalmente para ludibriar e maltratar aos
Brasileiros amigos da Liberdade e da .Patria, que foram de facto cobertos de opprobios pelo partido Luzitano, que se insurgia de novo
no meio de nós, entre gritos de Viva os Portuguezes, entre Morram
os sediciosos e anarchicos, e violencia de todos os generos de que tem
sido victimas alguns Patriotas, cujo sangue foi derramado em uma
aggress.ão perfida, e já de antemão premeditada por homens, que no
delírio de seus crimes eram claramente protegioos pelo Governo, e
pelas Autoridades subalternas, como elles mesmo b1asonavam~ com·
promettendo até com incrível audacia o Nome Augusto e Respeitavel
de V. M. L e C., julgam do seu dever corrC) Cidadão em quem recahirão os votos de seus Compatriotas, cr .,..íO bons Brasileiros, muito
de perto interessados na conservação da Honra e Dignidade da
Nação, e na estabilidade do Thtono Constitucional, elevar a sua voz
até a Augusta Presença de V. M. I. e C., pintando-lhe neste breve
quadro, a cuja mesquinhez supprirá a Alta Concepção de V. M. I. e C.,
a triste situação em que se acham os negocias da Patria, e pedindo
instantemente as providencias necessarias, já para o restabelecimento
da ordem e do socego publico, já para· desafronta do Brasil, vilipen·
diado e pungido no mais delicado ,e sensível do brio, e pundonor Nacional, providencias estas que não devem todavia exorbitar do circulo
ordinario da fiel execução das Leis, punindo-se na conformidade
dellas os Autores e Cumplices dos attentados commettidos, e respon·
sa?ili~an~o-se as Au~orí~ades, que p~r notoria connivencia ou apathica mdtfferença de1xarao o campo livre aos assassinos, e perturba·
dores da paz, e tranquillidades commum.
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Senhor, os sediciosos á sombra do Augusto Nome de V. lVl. l. e C.
continuam a execução de seus Planos tenebrosos, os ultrajes crescem,
a nacionalidade sotfre, e m:nhum Povo tolera sem resistir, que o Estrangeiro venha impôr-lhe no seu proprio Paiz um jugo ignominioso.
De estrangei!'os que se honram de ser vassallos de D. Miguel II, se
compunham em grande parte esses grupos, que nas noites de 13 e 14
nós vimos, e ouvimos encher de improperios e baldões o nome Brasileiro, espancar e f,erir a muitos de nossos Compatriotas a pretexto de
federalistas, de uma .questão Politica, cuja decisão pende do juiz e
deliberaçã,:: do Poder Legislativo, nunca do furor insensato, e sanguinario de homens grosseiros, cujo entendimento é demais alienado por
suggestões traidoras. Os tlrasileiros são cruelmente offendidos, os
Brasileiros que se ameaça ainda com prisões parciaes e injustas,. nutrem em seu peito a indignação mais bem fundada e mais profunda,
não sendo possível calcular até onde chegarão os seus resultados,
se acaso o Governo não cohibir desde já semelhantes desordens; se
não tomar medidas para que a affronta feita á Nação seja quanto
antes reparada. Os H.epresentantes ab~ixo-assignados assim o espe·
ram, confiados na Sabedoria e Patriotismo de V. M. I. e C , a despeito dos traidores, que possam rodear o Throno de V. M. I. e C., os
quaes não terão força bastante para suffocar ahi estes clamores, que
sahem de corações ulcerados, mas amigos do seu Paiz, e da justiça ..
As circumstancias são as mais urgentes, e a menor demora póde em
taes casos ser funestissima. A Confiança, que convinha ter no Governo, está quasi de todo perdida, e se por ventura ficarem impunes
os attentados, contra que os abaixo assignados representam, importará isto uma declaração ao Povo Brasileiro de que lhe cumpre vingar
elle mesmo por todos os meios a sua honra e brio tão indignamente
maculados.
Esta linguagem, Senhor, é franca e leal, ouça-a V. M. L e C.,
persuadido de que não são os adutadores que salvam os lmperios,
sim aquelles que tem bastante força d'alma para dizerem aos Prin·
cipes a verdade, ainda que esta os não lisonjêe. A Ordem publica,
o repouso do Estado, o Throno mesmo, tudo está ameaçado, se a representação que os abaixo assignados respeitosamente dirigem a
V. M. I. e C. não fôr attendida e os seus votos completamente satisfeitos.
IJ':;"'·-.

Rio de ] aneiro, 17 de Març.o de 1831 .
Honorato José de Barros Paim.
Venancio Henriques de Rezende.
Manoel Odorico Mendes.
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Antonio j oão de Lessa.
j osé Martiniano de Alencar.
Augusto Xavier de Carvalho.
j osé Maria Pinto Peixoto.
Honorio Hermeto Carneiro Leão.
Joaquim Manoel Carneiro da Cunha.
francisco de Paula Barros.
Baptista Caetano de Almeida.
Manoel Pacheco PimenteL
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro ..
Evaristo Pereira da Veiga.
João Fernandes de Vasconcellos.
José ] oaquim Vieira Souto.
Antonio Paulino Limpo de Abreu.
Antonio de Castro Alvares.
José Custodio Dias.
Joaquim Francisco Alvares Branco Muniz Barreto.
Candido Baptista de Oliveira.
Vicente Ferreira de Castro e Silva.
Manoel do Nascimento Castro e Silva.
Antonio j os é da Veiga.
Esta Resposta foi entregue pelo Deputado j osé Custodio Dias
ao Visconde de Alcantara, Ministro da Justiça.
Resposta do Governo :
"Tomaram-se as medidas, ·e tem-se dado convenientes provi~
dencias, para manter o socego e tranquillidade publica e se continuarão a dar todas as medidas que forem necessarias para o mesmo fim."
Em deferimento á Representação de 17 de Março, o Imperador
nomeou o Ministerio de 18 de Março, composto dos seguintes membros :
Imperio: - Visconde de Goyanna (Decreto dt. 18).
justiça: - Conselheiro Manoel j os é de Sousa França.
Guerra: -Tenente-General José Manoel de Moraes.
Marinha : - Marechal de Campo j osé Manoel de Almeida.
Fazenda: - O mesmo do Ministerio anterior, Antonio Francisco de
Paula Hollanda Cavalcanti de Albuquerque.
Estrangeiros: -O mesmo do Ministerio anterior, Senador Francisco
Carneiro de Campos.
Este Ministerio foi demittido pelo Imperador D. Pedro I na
;;Qite de 5 para 6 de Abril;

Ministerio das 24 horas de 5 de Abril de 1831
lmperio: - Marquez de Inhambupe.
Justiça: - Visconde de A! cantara.
Estrangeiros :-Marquez de Aracaty.
Guerra: - Conde de L ages.
Marinha : - Marquez de Paranaguá.
Fazenda: - Marquez de Baependy.
Antes de abdicar, o Imperador D. Pedro I, por Decreto de 7 de
Abril, ·exonerou a pedido os Ministros da Justiça, Estrangeiros,
Guerra, Marinha e Fazenda; só ficando o Ministro do lmperio, Mar·
quez de Inhambupe, o qual na fôrma da Constituição, foi o Regente
legal até ao acto da nomeação âa Regencia Provisoría no mesmo dia.
O Marquez de Inhambupe foi demittido do cargo de Ministro
do Imperio por Decreto da Regencia Provisoria de 7 de Abril.

SENADO
SESSKO ·EXTRAORDlNARIA DOS RIDPH.E·
SENTAN~ES DA NAÇÃO
LtU·um do ;ido de Abüimçlio de D. Pedro 1.
:tYo m e.'l çr7o
ela
Reg encia Proviso?·ia <lo

Im11crio. - PToclarna.çiío de D. Ped?"o II
como lí111Jenulor do B1·azU.
Fa.llaram -o.s Srs. .Senadores e 'Deputados:Garneir.o da Cunha, 6 vezes; Odori•co Mendes, 1
vez; Borges, 6 v.ezos; Henrique de Rezen•d.e, 2
vezes; Barreto, 2 vezes; Vergueiro, 3 vezes;
J:i'erreira da Veig·a., 2 vezes; Ernesto, 4 vezes; Marquez de Inbambupe, 1 vez; Almeida
e Albuquerque, 3 vezes; Presidente, 3 vezes;
Alencar, 2 vezes; iMarquez de Caravellas, 1
vez; Cavalcanti, 2 vezes; Castro Alvares, 2
vezes; Car·neiro de Campos, 1 vez.
Aos sete dias do ruez de Abril de 1831,
pelas dez horas e meia, reunidos 26 .Sl'S. Senadores e 36 S·rs. Deputado8 no /Paço do .Senado, f-oram eleitos .por accla.mação para
Presidente da Sessão o Sr. Marquez de Caravellas, e ·para Secretario o Sr. Luiz Cavalca.nti.
Depois de fnllarem alguns Senhores, dos
quaes ·não pôde o ·'I1achygra,pho colher os discursos, foi i.ntrúdttzido na Sala o Sr. Brigadeiro Cornrna.ndante das Armas Francisco de
Lima e Silva, que entregou ao .Sr. Presidente
o seguinte
.AC1'0 DE .ABDICAÇÃO

Usando do direito que a Constitui~ão Me
Concede, Declaro que hei muito voluntariaE

mente Abdicado na P~soa de Meu muito
Amado e Presado Filho, o Senhor D. Pedro
de A.lcamtara. IBoa Vista, sete de Abril de mil
oitocentos e trinta e um, decimo da Indedencia, e do Imperio. PEDRo.
Retirou-se o Sr. General, acompanhado da mesma Depu taçâo de tre;,;
M·embros, que o tinha i-ntroduzido.
O SR. CAitNErno DA. CuNHA: - Sr. Presidente. Não entra. em duvid·a, que se deve
nomear a :Regencia, mas eu quero tambem,
que se crie uma Commissão para fazer já um
Manifesto á Nação Brazileira, afim de que
ella conheça, e conheçam a.s Nações ~Estran
geiras, que •nesta Capital se fez uma tão
grande, nobre e .gloriosa mudaJnça. Este manifesto ·é indispensavel:
fundado todo :na
verdade, ·elle não vóde deixar d.e fazer honra
ao nosso valor, á nossa moderação, ao !llos-so
patriotismo, e de attrahir sobre nós as bençãos de todos os homens 'livres. Quanto ao
outro, isto é, a nomeação da Regencia, claro
est•á, que depois de a·presentado o acto da

abdicação, é de necessidade fazer a nomeação dessa Regencía; porém ha de ser temporad-a, ha de só durar o espaço de tempo
11ecessario para que a Representação Nacional esteja completa nas duas Ca;maras. Nomeie-se a Regencia, mas nomeie-se tambem
a Com.missão para fazer o Manifesto, porque
é de muita urgeucia .
0 .SR. ODORICO MENDES; - Apoio muito O
que propõe o ilJ ustre Rlepresen t.ante: ·quanto
a'ntes devemo~; vroC'l a·nHll', At.é IHl r R a pagar
l
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os receios dos no~sos irmãos adovtivus, que .p.restrlpta a que nos ligar; c a ~alv-ação pu~
se persuadem estarmos de mão at'lllada con- hlica e pa1·ticular a.ssim o exige. Portarnto patra elles. Pelo contrario, nós os amalllos, -e rece.,me que a primeira cousa, que devemos
os devemns amar. Como seria possi vel ir fazer, é ·nomear a Regencia, determi·nar de
contra pessoas que ·nos estão ligadas 'Pelo quantos Membros se ha de .com.pôr, e se de\'e
sangue; pessoas, que se acham casadas ·com exercer poderes ordinarios ou extraorclinanossas irmãs e ·parentas, ·e ;pai·s -de muitos rios.
dos nosso~ patricios? A Nação Brazi•leira de0 SR. FERREIRA DA VEIGA: - .Se devemos
seja completar uma acção .heroica., e brilhante dar á Regencia poderes orcHnarios, ou extrae não quer fazer derramar Jagrimal:l. Perdão ordin.arios, é questão que consumiria lo•ngo
para os flludidos; perclão; não ·nos manche- tempo, ·e as ci·rcumsta.nc'ia8 não •permittem
mos; .sejamos B1·azileiros.
delongas. O que ruais urge é a nomeação da
O SR. BmwEs: ~ ·Eu ·reconheço a neces- Regcncia, façamos isso. Quanto ao exam~ das
sidade do Manifesto, mas primeiro que tudo fm'mnlas do Decreto não o ereio ueces-sal·io,
está. -a nomeaçã.o da Regencia tempora.rin, esse D~creto é uma declaraçí\o do ex~'.!Ionar
porque •não pôde o Imperio continuar a exis- cha, e se elle por qualquer doloso mauejo
tir -sem Governo. Nomeada que seja, tratare- quizesse reclamar, nós temos o direito de
mos da Commissão para fazer o .Manifesto. não annuir. rortanto deveremos lH'imeiro que
tudo ·nomear a R~egencia, e fixar o nurnero
Pe~o a V ..Ex. ·que proponha já isto.
Seja pri- dos seus Membros.
0 .SR. CARNEIRO JM CUNIIA:
meiro nomeada a Regencia, mas seja nesse
o SI:. AL.m.:m.\. ~~ ALllUQUEHQUE:
Creio
caso a Commi·ssão o ·segundo trabalho.
ln ntil fallar no exame do Decreto; as forO SR, HE~UIQUE m; REZl•~RuE: - Pare- 1 mulas aqui não valem de 'nada: a abdicação
cia-me de primeira necessidade, que se -exa- I uào é acto Ministerial; sô poderia haver clu·
m.ine este Decreto de Abdicação pnra. então vida na firma, como clisse um nobre Membro .
se fazer o mais.
desta Assemhléa, mas nem essa duvida existe;
ü .Su. BARRE'l'O:
Pa1·ece-me, que o pri- em uma palavra, a abdicação é perfeita.
meiro -acto, que devemos exercer, é nomear Agora o primeiro ,passo, que elevemos dar ê
um .Gover.no Provisorio para t'ntrar imme- nomen1· uma Rcgcncia, e na -mesma opinião
diatamente no desempenho de suas funcções. cumt.H'O tHoced.er conforme u. Constituição,
O Mona.rcha abdicou, e se elle não abdicasse eompondo es:.;a Regenda de trés Conselhein6s o faríamos abdicar, porque é incapaz. ros de Estaclo e dous Ministros de Estado;
E' preciso tambem examinar para -que a todo mas toda.via, se quizerem, seja Regeucia de
o tempo não se possa dizer, que é illegal. tres Membros, em vez de cinco; eu não me
Por consequencia proponho em ·primeiro •lu- opporei a isso. Qmmto ao Manifesto, eu não
e gar a nomeação de uma Regencia, e em se- jnlgo a Regencia tão inhabil, ·que não tenha
gundo, que se nomeie i mmecliatamente a n rt~paei<lude pat'a o organizar. •Proponho (]ue
Commissão para redigir o Manifesto.
nfio gastemos tempo etu outra alguma cousa
O SR. VJl:rtGUEmo: - Não (: preciso en· antes de se eleger a Regencia.
trarmos no exame da formula do Decreto,
O SR. CARNEIRO n~ Cu;.;H.i:
Eu não
por-que isto ê um ado da pessoa, que o assi- duviclo que a Regencia seja capaz de fazer
gnou: o exame teria lugar se houvesse du- um Manifesto, mas nomeie-se primeiro a Revida sobre a fir-mo., mas já foi vista, e reco- gencia, e depois se chtrão as providencias sonheceu-se legitima. Agora sabemos que a Na- bre o 'ManHrsto. V. Ex. porá a votos a noção está .sem :Gover·no, e que luão pôde per- meflQão tla Gommíssão; se alguns Senhores
mo.-necer desse modo: em segun(lO lugar, tra- julgam que nã.o é necessaria, eu .julgo pelo
ta·se de decidir se t>SSa :Regencia ha df~ ser contr-ario: cada um de nós votará {!Olllo enformada de tres Membros. •Elu .. entendo Cllle tender, e a maioria decidirá.
sim; entendo que devemos fazer uma e ouO lSR. ER-NESTo: - Duas cousas teriamos
tra cousa, porque estamos em circumstancias a fazer no caso actual: ou nomear a Regen·
extraordinari~s. 11ão temos form:ula al.g·uma \ cia Extraorclin::~rh, ott espera\· que a Assem-·
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b!C::•a Extraordinaria, ou esperar que a As- I deve se-r pc,r es.rrutinio secreto. - José lgnnsembléa Geral nomeasse a Regencia Perma- cio Bor[les."
nente determinada pela Constituição. Diz a
Foi apoiada.
Constituição (leu o artigo 124) : isto não
O Sn. MARQUEZ DE hnAMBUPE: - Sr.
pôde ter lug-a-r porque a maior parte destes
Presitlente.
Se eu tenho sido um dos Collahomens não U•m confiança publica, e estão
boradore:,;
do
Despotismo, se .sou um patrems.rcados com o ferrete de collaboradores do
cido,
como
o
nobre Orad-or ·pretende inculdespotismo: demais a Assembléa não tem o
car-me
na
qualidade
de Conselheiro de msnumero leg-al dos seus Membros, e as círcumtado,
ou
não
sei
de
que,
de certo que nã.o
stancias exigem, 'fJUe ollOlll C€' l i OS já quem tome
devo
occupar
um
lugar
neste
Augusto reas redeas do Governo. IndiS·P8!1sa.vel é, pois,
cinto,
antes
devo
ser
expulso
por muito
eleger-se a Regencia l'rovi:wríu, ou Extraorlonge,
e
perder
a
gloria
de
ser
Cidaé.:ão
Dradi·naria, composta porêm ele p2ssoas d,a nossa
::\'las
en
protesto
•perante
Deus,
c
os
zilei·ro.
escolha, e r1ue mercç8lll a <~on fiança da Nahomens,
que
nã.o
s-ou
merecedor
de
ta.nta
ção. Um nobre Rep!'eseutante ·lembrou, que
talvez seria preciso reves-tit· esta Regencia affronta, nem podia. esperar que o meu paneste illustr.e Conde poderes extraordinarios: é da mesma obri- tricia e meu wllega
gação dizer, que _a Rcgencia pela Constitui- gresso me insultasse face a faee, sem rcspeição tem ·Poderes de sobejo: ·não preci.sa mos tar minhas cans, nem apontar [actos c1·imide Dictadores, e desejarei muito, rjue nunca nosos, que .possam fazer a ~xecrt~~ão de meu
ma.is se falle em Dietadura. A. Com;títnição ] nome. Sr. Presidente, eu entrei coacto para
confere demasiado poder ao Monarcha, e a ) este ultimo Ministerio, no qual não tive manquem faz as suas vezes, para. que seja neces- do algum; e ainda quando voluntario o fisario tornai-o ainda mais extenso. Portanto zesse não se podia reputar um t;ri rn e o c·
\'oto pela prompta ~nomeação rla Rege·ncia, e cupar-me no serviço do Estado, qu~~quer qu~
clle fosse, comtanto que se não rno~trasse
que seja de tre,s Membros.
O .Sn. BOI\GES: - Não ace;rescentarei no· que havia abusado de Poder, Oli tr'lhido a
\'as idéas ás ·que Já se tem cmHtido; ma~ minha .P.atria; o que de certo nnnra. s~ me
para Dôr termo a debates seguirei a marcha provará. Ninguem ignora, que no memoravel
parlamentar. Falt.a sobre a l\'lesa uma Indi- dia 2·6 de Fevereiro de 1821, em que se juron
cação para V. Ex. submctter ao voto ela As- o Systema Constituciorral, -eu fui chamado
sem bléa, eu a. faço. Direi, tambem, que não pela 'Tropa, e Povo desta Ca·pit'll par3, entmr
podemos ter já uma Regencia, ·como a Con- na publica. Administr-acão, sem uue ·eu tiYes~e.
stituição quer, porque nem temos Ministe- relaçõe:~ algumas com os indivlàuoa ::rue corio, "nem podemos prescindir de meios ex- operavam para essa revolução, e desde então,
traordi•na•l'ios. Nstas circumstancias torna~se que no odioso lugar de Intendente Geral d:-t
necessario decidir: 1o, se devemos inomeat' Polida, de Deputado iá AssembléJ. Constiuma. Regencia; 2", rl:~ quantos Membros se tuinte, de Senador, de Ministro, e de Consehà de compôr; 3°, qual deva ser o metho.do lheiro de Estado, eu tenha d-ado um motivo
de fa~er a nomeação, snbmet.tidos estes tres para que ·os meus Concidadãos se ha.ja.n:: ar·
pontos á votação segui. remos o que resolver repcndido de me terem !prestado ~ua .conr
fiança.. Embora eu seja exc'luido da Regena maioria.
cia Provisoria, para a ·qual me chama a
Constituição;
minhas roolestias e idad~ me
JNlHCA(,'ÃO
privariam do exercicio ·de tã.o proP-mi u cn te
"1." Se devemos nomear j'á uma Regencla cargo; e eu pediria voluntariamente delle
Provisori<l. para se lhe ·confiar o .Governo rlo excusa, porque já me faltam forças para tão
Impcrio; 2°, de quantos Membros deve ser assiduo trabalho. Longe de minha idéa, de
composta essa Regencia; 3", se devemos con- que esta exclusão Unha por fim a escolha
ffar a escolha a uma Commissão para apre· de pessoas de ·SUa affeição; de certo que não
scn ta r -candidatos ao senso da Camara, ou clüu interpretações a factos alheios emquanto
se nomeada directamente pela Assembli'a, se não demonstram culpados, antes conheço
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e a.pprovo a necessidade desta medida extraordinaria, que a forca irresistivel da. circurnstancia .recla.ma. Nomeie-se uma Reg0ncia,
como exige o bem do Estado; mas seja re·
galvacla minha honra, e 11flo se me façam
i llll>U lfi("Ões alheias da conseic:>IH;Ia pura, que
me aCOilllJanha e que irá commigo á sepultura; e entr<"tanto viverei para minha famtlia., a quem ·desejo .honestamente continuar a
educar, ·nos poucos dias, que me restam, para
que .possa bem servir á nossa Patria.
O Sn. EJt"KJ•;sTo: - Eu disse u-nicamente
qne a opinifto publica era desfavora v-cl a esses homens: nB.o ataquei a.o nobre .Membro
nem foi essa a miuha intenção.
O SR.

CAHN"EIJto

nA

CuNn.A.: -

Eu ·pedi

a palavra para declarar, que neste dia de
tuuto jubilo, e de tanta gloria. muito desejal'ia -nüo ·ouvir fazer accusações a ninguem.

Foram approvadof; os Grtigos 1° e
2n da Indicação do Sr. José Ignacio
.Borges, assim .como a. lu pa.r.te do 3"

artigo.
O Su. VERGUEnw: - Está decidido que a
nomeaçiio ha ele ser feita por escripto, e por
isso creio que ella só deve ter lugar pela
maioria absoluta de votos. 'Denho ainda outra observacão a fazer, e .é, se devemos de
uma só vez nomear as tres ·pessoas ou nomeai-as separadamente. Eu serei de ,opinião
cjue se adopta.sse esta ultima íónua, e que
se ven<}a .pela maioria absoluta. Requeiro ~L
v. Ex. que consulte a Assembléa sobre esta
materia.
· , ,: ;
•Em consequencia do requerimento
do .Sr. Vergueir.o põz o Sr. Presidente

a votos:
l.l<' S.e deveria ·e:xig (J .se .maioria
absoluta? Venceu-se que sim.
2. 0 Se deveria eleger-ge um por cada escruthüo? Venceu-se que sim.
No acto de se receberem as cedulas para a nomeação da Regencia of·
farec6ram1Se algu.mas duvidas sobre
a exa:ctidão do s·eu numero e 'tratando·,se ·de removei-as, disse

o SR. BoRGES: - A materia é de .sumru.a
importancia: trata-<se 'lie nada menos, que
n-omear a Regencia <lo Imperio: todo o es·

crupulo é admi·ssivei neste acto. Faça-se uma
lista dos .Senhores presentes para serem por
ella convidados a dar o seu voto: embora
se gaste tempo, monos não será perdido.
O Sn. Puro;srm•:NTE: - Já ma.ndei ver se
ha lista; s·o não a houver, so fará..
O Su. AU<!ScAn: - Sr. Presidente. LcVélnto-me para insistir, em que .se faQa
aquillo que ê mais necessario. Não estejau~os
a perder tempo, olhemos para a nossa situação: .não temos Poder Executivo; não tE'mos
quem •possa dar mil providencias, qu0 são
precisas, e entretanto IlHem sabe o qu(.' estão
tra m a·n do os nossos i n i rn ].gos; não clurmamos; a nossa posição é .muito melindrosa.
Se para ·nomear um homem, que mteiramente ha tle dirigir os neg-ocias da Na(;rLo,
havemos do gastar um dia inteiro, o que
será de nôs·? Pois nós estamos em •perfeita
segurança.? Não; não estamos, por toda a
parte nos cerca. o perigo; por toda a. ·parte
nos c,erca vulcões que de um momento a outro podem abrít"-sc para devorar-nos. E' neces·sario attPnder, que esta:mos sem um Poder aetivo, c proprio a mantet· pela fo1·ça, e
legalicla.de da sua acção a harmonia ·SOcial;
para conseguirmos quanto antes, se é possivel, prescindamos de tantas formalida-des,
que nada influem; tanto vale que os votos
sejam 52, como sejam 54; os membros, que
não Mto o ,sE:'u voto, é porque não querem

l

votar; c como tle ha de -saber quaes sejam?
Deixemos pois isso íle parte, B tratemos de
nomear um Governo, que nos preste segurança.
O SR. ERNER'l'O: - Foi .prevenido no que
tinha a dizer.
O .Sn. BouGF:s: - Não estou por aquella
doutrlna; não convenho em que prescinda·
mos da mais pequena fm•malidade. Peço a
V. Ex. que proponha fL .Assembléa se quer
que se apurem as cedulas recolhidas, ou q.ue
se .proceda a uma votação mais exacta. Nada
de ·pressas; sem Governo estamos nós desde
ás duas horas da :noite, e quem pôde espe:,
rar até agora, póde esperar mais um pouco~
O acto ctosta votaQão é ele muita importa.ucia.
-o SR. ALMEIDA E ALnuQUBRQuE: - Acho
mais ex;pedito fazer-se nova votação do que
ventilar esta tn:tteria. -Essas ipesso<Jls, que
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recebem as cedulas, que saibam recebe-l-as, e 1 sario que quanto antes saibam o que fizenão andem aos saltos de uma parte para a \ mos.
outra..
O Su. GJ.VALCAL\'TI;
Creio não set·
Procedend:o-se á. eleição de um dos preciso fazer essa. declaração, porque a masmembros para a Regencia: obtiveram ma Regcncia é quem ha de manifestar-se.
o Sr. Marquez de Caravellas, 22 vo- Agora o (]Ue se faz necessario é mantlar
tos, e o Sr. Verguelro, 14; e entran- chamar otJ eleitos, para que prestem jurado-se em segundo escrutínio sahio mento, e entrem no exercício ele suas attrieleito o Sr. Marquez de CaraveHa.s, buicões.
com 40 votos,
O SR. l<JR..."\"ESTo: - ·E' justo, que quanto
O Sit. MARQUEZ nE C.A.BA.VEU.As: - Agra- ante.s se chamem os eleitos para prestarem
de~,o aos .Sl's. R1epresenta.ntes a escolha, que
juramento, mas como um delles está na Prede :mim fazem. Porei quanto em .mim .co11ber sidencia desta Sessüo, creio que se deve nopara mostrar-me digno de seu voto no des- mear outro Presidente, e eu lembro o Sr.
empenh'O dos meus deveres, e podem ficar Bispo Capellão-!Mór. (Apoiado.)
certos que se eu commetter erros, estes nunca
o SR. B1RI'o: Se a Assembléa a.pprova,
terão origem nas 'IIlinhas intenções. (Apoia- eu 'rou. (Apoiado.)
llo::;,)
O Sr. Marquez de CaraveJlag deiO Sn. BoRm~::.: - Requeiro que V. Ex.
xou então a Presidencia, que foi oc!'a.ça declarar, que se vai votar em um só
cupada pelo .Sr. Bispo Capellão-Mór.
membro, afim de não acontecer qne veuhà
O SR. ·PR~<:RlDESTE:
A Constituição no
a haver ainda uma 3<~ "atação.
O SR. PRESlDEN'rE: - Creio que a Ca- al'tigo 103 dá a fol'm ula do Juramento, qne
mara l:'st{L nessa intellígencia. (Â1>0iados.)
deve prestar a Regencia, a-ccrescentaJndo-seo Slt. CA\'ALC'A_t'\TI: - 1São 5·8 Senhores, Jhe a clausula impressa no artigo 127.
e apparecem 59 cedulas: será com effeito
O .Sn. VEnGmmw: - Deve fazer-se ahi
preciso fazer a chamada nomi11al.
uma .pequoua alteração. Como esta Regencia
O SR.
PREf;JuEXTE: Proponho, se a é provisoria sel'á ·necessario substituir as paAKserubléa julga oonveniente, que cada um lavras
e de llie entrega1· o Governo, logo
dos Senhores tra.ga ·ti mesa. a sua codula ft- <l\te elle chegue á. maioridade
por estas
outrn.s
e entregar o Governo á Regencia
chada.
Assim se decidio.
Permanente, logo que fôr nomeada pela AsFeita a apul'ação, achou-se que ti· sembléa Geral. (A.po·la.do.)
veram maioria relativa o Sr. Ver0 Slt. HNXIHQUI!l DE REZEXDE: - Peço que
gueiro, ·com 19 votos; e o Si'. Almeida se mande cha:mar o Sr. ·Lima, pois que ofW
e Albuquerque com 'I i •os qua.es eu- outros dons Membros são Senadores, e estão
trando em segundo escmUnio sahio presentes.
eleito o Sr. Vergueiro, com a maio0 .Sn. VEHCUEIHO: - Elle está na Sala
ria absoluta <le 30 votos, contra 29. 1mmediata, queira V. Ex. nomear a DepuProcedendo-se á
do ultimo taçi:'lo para ·o ir receber.
membro, obtiveram maioria relativa
Foi introduz·ido n·a Sala por uma
0 Sr. Almeida e Albuquerque, com
17 votos, c o Sr. Fra:ncisco de Lima
Deputação de 3 Membt·os o Sr. Frnn·
com 16, os quaes entraram em 2"
cisco de Lima e Silva., eleito Memescrutínio, e ficou eleito o Sr. Franbro da Regeucia Provisoria, e tomou
cisco de Lima ·com a maioria absoassento á direita do Sr. Presidente,
luta de 35 votos.
e igualmente o tomaram no mesmo
lugar os Srs. Marquez de Caravellas
o Sn. ALENcA:a: - Eu a:ssentava que se
e Nicol-áo Pereira de Campos Ver·
deveria já mandar declarar â Tropa e Povo
·gueiro.
qne está em armas esta nomeação. E' necesEntão os sobreditos tre.s SrR. M<'ID-
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bros da Regencia prestaram nas ' peito, dizendo que ao Governo .pretende fa.zer
mãos do Sr. Presidente .o juramento, I esse ~anif~sto, pois não posso convir, em
de que se lavrou o segmnte
! que seJa feito pela Assembléa, 'Principalmente
\ lembrando-me de um outro Manifesto, que se
quiz fazer na Assembléa Constituinte, e que
TRILHO DE ,TUitAM:ENTO •.\. nr;;ca;~CL\ PR0\'180I
nunca teve fi'IÍL
IUA DO DIPEJOO
0
SH. C_-\.S'I'UI) ALYARE8: ~\Iús temos aS·
su.mido
·poderes
extraordinarios
-para exercer
''Aos sete dias do me~ de Abril do anno
este
acto,
e
eonvíria
que
deixassen10s
de pade mil oitocentos e trinta e um, no Paço da
tentear
á
Nação
o
que
havemos
feito?
PorCamara do Senado, reunidos os Representan\'entura
sem
fazermos
o
nosso
Manifesto
iretes da Nação em Assembléa Geral, os Srs.
mos
tolher
a-o
Governo
o
direito
de
fazer
Mat·quez de Caravellas, Nicor.áo Pereira de
Campos Vergueiro e FranciReo de Lima e outro tanto? Eu sc.u de opinião que se deve
Silva, eleitos Membros da Regenda Proviso- nomear a ·Commissão para tl·açat· o quadro
ria. d·o lmperio, prestaram nus mãos do ·Sr. de-ste acontecimento, e ex.pâr com toda a
Presidente elo .Senado o seguinte j tnamento: franqneza os justos motivos que nos forçaJuro manter a Religião Catholica A.posto- ram a lançar mão desta medida. Demais, a
lica Romana, a integridade e indivisibilidade Rcgencia tendo de transmittir ás Provincia.s
do 'Imeprito, ob.servar e .fazer •obstlrva·r a esta .notida. consoladora, tendo a desem:pe~
Constituição Politica da Nação BrazHE>ira, nhar muitos outros deveres tmportanti:S'Si~
e mais ·Leis do ImpE>rio, e ,prover ao mos, não de\'e ser sobrecarregada neste mobem ,geral :do
Brazil quanto em mim mento ·com mais um novo trabalho. 'Sr. Precouber. Juro fidelidade ao Imperador o sidente, este dia é :por cxcellencia o dia do
Sicnha.r Dom Pedro :Segundo, e e,ntre- Brazil; ~ qua,ulo tudo em torno de nós pagar o Govenw á. Regencia ;Permanente, logo rece mmunciar uma. nova essencia de venque fôr nomeada .pela Assembléa Geral. E tura, e de liberdade, ~ó ·nós teremos de ,fiC-ar
para constar se lavrou este termo, que assi- mudos? Que mal pôde produzir -este Manignara.m .os s-obreditos Senhores tres Membros festo? Saiba todo o Mundo, que tendo nós
da Regencia com o Sr. Bispo CapeÜão~Mór, imitado a 'B...,rança, podemos tamberu. dar~lhe
Presidente do ·Senado, e eu Lu1z lt...,rancisco lições. (.t11JOia-do.)
O .Sn. BoRCõl•:l'>: - Não nos occupemos do
de Paula Cavalcanti de Albuquerque, Secre·que o Governo h a de fazer; elle sabe o que
tario, o escrevi. - Jllm·quez <le Oarn·vellas. tem a seu càrgo, e de certo não deixam de
Nicolâo Pe1·eim dD Oa.tnpos Verg·nei:ro. J?rancisco de Lima e. Silva. - Bispo Oapel~ dar á Nação o conhecimento destes fa·ctos.
Para que havemos de tomar sobre nós essa
lão-Jl.fM, Presidente da Assembléa Geral.
Lniz Francisco de Pa.u"Ja Oa-valcMti'i de Al- tarefa? Se é necessario que a Nação saiba
po1· intervengã.o nossa o que tem occorrido,
lmquerque, Searetario."
ahi está. a Acts, imprima-se, .distribua-se, e
O Sr. Presidente proclamou os tudo fica patente.
Membros da Reg·encia dentro p, f6í·a
O SR. CA8TRO ALVARES: - Convém, que
da Sessã.o.
se i.mpri.ma, e faça correr a Acta, mas d•a
Acta não con·stam os pr~cedentes deste gran0 SR. CARNEJRD DA CUNHA: - :Eu tinha de S\lccesso.
O Sn. FEimEIRA DA VEIGA: - Se tratarpedi-do que se nomeasse uma Commissã·o
composta de Membros desta Assembléa, para mos de um :Manifesto, sem duvida, levará
redigir um Manifesto pelo qual s~ fizesse não muito tempo; ·entretanto ha um ·meio
constar este Successo extraordina.rio, não só ce r to, que a v lain a tod·as as d iffku 1dad e.s .
ao Brazil, .mas a todas as Nações. V. Ex. Não é justo que guardemos silencio, mas reserve-se o Manifesto para ser feito com mais
mesmo pôde nomeai-a.
o SR. ALMEIDA E ALRUQUERQUE: - Eu vagar ,pela Assembléa, ou mesmo pela Re.já. pronu-nciei a mesma opinião a este res· gencia, e entl'etanto façamos já uma procla-
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ma\;flo, patenteando ao povo e tropa os ::;entimentos de que estamos animados. .Esta
proclamação simples, e concisa, não levará
muito tem-po, e é para. isso que peço se nomeie uma Com missão.
0

•SR.

CARXEIHO

U.\

CC\HA: -

H~Ui'J'IÃO
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Dê-sc·l'llC I

o titulo que quizerem; seja proclamação, ou
sejn. manifesto, sobre isso não questiono; o
que eu desejo é, que se a.pres-l'ntc este acontecimento em todas as Provincias se-m ser
desfi.gurado, e creio que a materia. é tão simples que até se poderia dis-pen~5ar a discussão.
O SR. BonGEI:l: - Não (juero contrariar n
idéa tle He fazer essa proclamação, ou esse
manifesto, .para ·não se pensar que en dese~jo
sepultar no silencio os nossos actos; mas
tamberu não quero que chegue a sahh desta.
Ca::;:l uma obra tal sem discussão.

iPropôz o Sr. Prer-;eidentc se a. As·
sembléa. devia nome<n' tlllHL Com-missão •para redigir a proclamação indicada? Venceu"sc que sim, C' que
fosse de 3 memlJros nomeados pelo

Sr. Presidente.
Foram nomeados 11ara essa Commissão os STs, Carneiro de Campos,
Ara.ujo Lima e Luiz Cavalca.nti.
O SR. CARJ':ETHo rn: .C.\:i\:TPos: - J!J' .pratica reunir a esta sorte ele comnli..ssões os
que fizeram a moção; nestas circumstancias
requeirfl que sejam nomeados os .Srs. Ferreira
d~. Veiga, Castro
Alvares e Carneiro da
Cuuh::J.,
Assim se decidia.
O Sr. Presidente, com accôrdo da
Assembl('a., declarou (Jue no dia 8 do
corrente mez haverá se~-.>sAo pelas dez
horno da. ma·nhã, para. se discutir o
Projeeto ele pToclamação, que a Commissão apresenta r.
íLevantou-se a se!:;sào ás duas horas e meia da. tarde. - HiB1lO Oa1JBlUio~Mú1', Presidente. V'isco·11cle ele
Oacth(!, 1<~ Secretario. Visconde el-e
Oongonhas do Oam.po, 2'' Secretario.

do P1·ojecto de Produmaçào. -· , 11'·
P1'0VClÇÜo lla PTOC.7amaçiio
1)C7a
.issc/1!.·
bléa.. -- Apresent!f!,'fio (/e buUcaçô es.

.B'a Ha.ra m os Srs. •Senadores e Deputados:
-Borges, 1 vez; Cunha Mattos, 3 vezes; Carne-iro da Cunha, 2 \'ezes; ·Luiz Cavalcanti, 2
vezes; Alen·car, 3 V·ezcs; :AIImeid·a e .AJlbll!querque, 2 vezes; Rezende, 1 vez; Xavier de Carvalho, 2 vezes; Ferreira da Veiga, 2 vezes;
Castro Akares, 2 vezes; Ernesto, 1 vez; .i\'Ia.rquez de lVIal'ioá, 1 vez; Barroso, 2 vezes; Barreto, 1 vez; Evangelista, 1 vez.
Aos oito dias do mcz de Abril do an.no
de 1831, n'O Paço do Senado, sob a Presitleucia do Sr. Bispo Capellão~Mór, se reuniram 2·6 Srs. Senadores; Visconde de Congonhas do C a rnpo, Visconde de Caethé, Bispo
Capellão·tMór, Ferreira. de Agui·ar, \M~.rquez
de Jacarepagná, Santos Pinto, Duque Estrada, Rodrigues de Andrade, Patricia José de
Almeida., Almeida. e Allmquerquc, Borges, Barão
do ltc:~poã, íMatta. .Bacellar. Monteiro de Bar·
ros, D. Nuno, Gonüde, ·F. Carneiro de
Campos, T~inoeo, Ma.rquez de Mari•câ, MarC} uez
de .A:ra.r~ty, Evangelista, J-osé J oaI q.uim !de Ca·rvaLho, Costa Pereira, Conde de La.ges, :Barroso, Costa Banas. Os Srs.
Deputados: Alencar, Araujo Li-1na, Sebastião
do R<ego, Ba·ptista de Oliveira, Rezendc, May,
A-ntonio José do Amaral, Odorico, Soutos,
Fe.rna.ndes d.e Va::;couceHos, Castro Alvar.es,
:Lt.Hranda Ribeiro, Limpo, Lopes Gama, Car·
neiro da Cunha, Luiz Cavalcanti, Azevedo
Franco, Pinto Peixoto, IiJrnesto França, Paula
de Almeida e Albuquerque, Castro Silva, Corrêa de Albuquerque, Barreto, Carneiro Leão,
Ferreira da Veiga, Ferreira de Castro Silva,
Cust·odio Dias, Xavier de Carvalho, Brau\io
.Muniz, Rebello de Souza, Pacheco Pimcnte-1,
Pau la Da r r os, Barros P:li.m, Baptista Caetano, Lessa, Moura, Cunha Mattos, A·ntonio
José da Veiga, Maciel Ledo.

A acta da sessão antecedente, dêpois de breves reflexões, foi approva.da.
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O Sr. li'el'l'eira da Vei.ga, como
Relator da Commissão, leu o seguinte
Projecto do Proclamação:

mtAZITIEmos
Uru acontecimento extraordinario veio
surprehe.nder todos os .calculas .da humana
Pl'·Udencia; uma revolnção gloriosa foi ope·
rada pelos esforços, e patriotica união do
Povo, e Tropa do Rio de Janeiro, sem que
fosse derramada uma só gotta de sangue:
successo ainda não visto até hoje, ·e que deve
hünrar a vossa moderação, energia e o estado de ci<Yilfsação a .que haveis chegado.

Brazileiros! Um Pt·incipe mal aconselha·
do, trazido ao precipicio por paixões violentas e desgraçados preJmzos anti-nacíonaes,
cedeu á força da O:pinião !Publica, tão briosamente declarada e reconheceu que não podia
ser o Imperador ~elos Brazileíros. A audacia
de um passado que todo era apoiado no seu
nome, os ultraJjes que so~fremos de uma facção sempre adversa ao Brazil, a traição com
(JIJe foram repentina:mente elevados ao Ministerio homens impopulares, e tidos como
hostís â Liberdade, nos pôz as a.rmas na. mã.o.
O Genio tutelar do Brazil, a espontaneidade
com que a ·ForQa Armada e o .Povo correu á.
voz da Patria opprimi(Ja tiraram aos nossos
inimig·os o conselho c a coragem: elles desmaiaram, e a luta foi decidida, sem que se
nos tornasse mister tingir as arruas no san·
gue dos homens. D. Peílro I abdicou em seu
Filho, hoje o Senhor D. Pedro II, Imperador
Constitucional do Brazil.
.Privados por .algumas horas do Governo,
que fizesse mover regularmente a~s molas da
.Administração Publica, o primeiro cuidado de
vossos Representantes, Membros de u·ma e
de outra Gamara, reunidos, foi o de 'nom~ar
uma Regencia Provisional, com as attribnlções que ·pela Constituição lhe são marcadas.
Esta Regencla, cuja autoridade durará ,gó
pelo tempo que decorrer até á reunião da
Aasembléa Geral para a installação da quftl
não ha ainda o numero sufficiente; era
qu::mto antes reclamada pelo in1perio das
circumstancias, e não .podia estar sujeita ás
condições d() arti.go 124 da Lei Fundamental do Esta.do, llorquc deixara de haver Mi-

nistel'io, e impossi vel m·a satisfazer porta:n to
ás clausuJas requeridas nesse artigo,
As pessoas nomeadas para tão importante cargo têm a nossa confiança; patri6tas sem nodoa, elles são amigos ardentes da
nossa Liberda;de, não consentirão que esta
padeça a menor quebra, nem hão de transí·
gir com as facções que offenderã.o a Patria.
Concidadãos! Descauçai em seus cuidados e
zelo; mas por isso não afl·ouxeis em vossa
vigilancia, e nob1·es esforços. O ·patriotismo,
a energia sabe. alliar-se facilwente com a
moderação, quando um •Povo chega a ter tau·
tas virtudes como as que haveis mostrado
nesta formidavel empreza. Corajosos em re·
pellir a tyrannia.• em sacudir o jugo que a
traição mais negra vos pretendia lan~ar,
mostraste-vos generosos depois da. Victoria,
e os vossos adversarias tiveram a elJlpallidecer a um tempo de temor e de vergonha.
Bra.zileiros! A vossa couducta tem sido
superior a todo o elogio; essa facção detestaYel que ousou 1nsult.ar-non em nossos lares,
veja na moderação que guardamos depois da
Victoria, mais uma prova da nossa :florça.
Os Brazileiros adoptivos aue se têm querido
desvairar com suggestõos per.í'idas .reconheç::~.m que não é sêde de vinganQa, sim o amor
j da !Liberdade quem nos armou; convença:m-se
de que o seu repouso, pessoas, proprjedaues,
tudo scl'á re.<;peitado, uma vez que obedeçam
ás Leis da Nação Mag.na.nima a que .perten·
cem. Os BrazHeims abominam a tyranni11~
têm horror ao ju.,i;o estrangeiro; mas não é
d·e sua intenção iazer pesar mão de ·ferro
sobre os vencidos, valer-se do triumpho para
satisfazer paixões rancorosas. 'l'êru muita
nobreza de alma para que is·so possa r eceiar-se delles. Quanto aos tmidores qtw pos·
sam apparecer no meio de uós, a justiça, a
l ..ei, sómente ellas, devem .punil-os segundo
seus crimes.
,pouco falta para que se preencha o numero dos Thepreseuta-ntes da Nação :requerido
afim de que se forrue Assembléa GeraL E 1
dclla que devei~ esperar as medidas mais
energicas que a Patria tão instantemente reclama. Os vossog delegados não deixarão em
esqueci·mento os vossos interesses; bem como
a vôs, eata honra lhes é cara. Este Braztl até
hoje tão opprimido, tão humilhado por iugra·
tos, é objecto do vosso e do seu enHlUsiasmo.

ii
Não sofír,erâo aquellcs cm~> . o Bni~..zil 13legcu
pm· li ne escolha, qu~ a sua gloria, o seu me·
.Undre passe pelo mínimo desar. Do dia 7 de
Abril de 18,31 começou a nossa ex.istencia
"Ilacion·al; o Brazil ~Sel~fL d{l& ~razilf.iiras, ~

reconheça a Unaniwidade ·de vontadeg, com
que é feita, e os sentimentas concordes, que
a di cta;-ram.
0 ·SR. •CAl{NEIRO liA CuNHA: - •B8J&tà que
se dêcla.re ua Acta, que a Proclamação foi
livre.
approva;da unanimemente. .As .assignaturas
~concícladãos! Jlá temos Patria; temos um ! nã.o lhe dão aogmento de forca; suppouha·
Monarcha, symbolo da voHSa união, e da lu· I Ill'QS que havia um de nós que não s.e agra~
tegridade do Inwerio, que educado entre nós ! dav.a do esty-Io, porque a doutrin·a é de certo
re:_eba ouasi no ber!;.o as 'Primeil·us lições da agradBJvel a nós todos, para que havta de
iLioerda.de A.merica·m., e aprenda a armar o I a:ssignar vencid·O? Não me prurece jlusto:
Brazil que o Yio na.scer; o funebre :Pfospe- j basta que soja. assignad·a _pela Mesa.
cto da ana.rchia, e ·da dissolução das. ProviuO SR.. CuNHA MA.'f'los: - Eu entendo,
cias, ·qne se apresentava aos nossos olh-os, que interessas·!'temos muito em que soja assidesappareceu de um golpe, e foi substituido ,srnada por todos os Membros desta Assempor scena mo.is J'i,sonha. 'Ilurdo, tudo se deve bléa, para g_ue nas differe.ntes Provh1daR
•fi. vossa resolução, e patriotismo, e á ·cma.~ aJlpareçam os nomes da:quelles que tiveram
gem invencível do Exercito Brazileil'o, que parte neste grand:e A.cto, e que intrcpiclos,
dr.smentio os sonhos insenstttos ·da tyrannia. e cora1josos estarão sem.J:)re -promptos a de~
Cumpre qne uma victoria •bella não seja ma- fende1· ·a .Constituição, o .Sr. D. Pedro II, e
culada; que prosiga.es em mostr.a.r~vns dignos nossa adorada riibm·dade. Qu·em não quizer
de vós mesmos, ·íHgnos ela Liberdade qtH'i re· não assí,gne.
jeita todos os excessos, e a quem só aprazem
O AH. Luz CAvAI.OANTr:
.J!.:.u .sou de
as paixões elevadas e n·obres.
opinião contraria, pois ·querendo-ee, que to,Brazileiros! Já não 'devemos coraT deste dos assignem, nos arriscamoí'l a ter v·otos
nome: a Inodependencia da nossa
e a \'enddos, ou com restricgões. Dirão, que ntn~
suas Leis vão ser desde este dia uma reali- guem ha de .proceder desse mod.o; convenho:
dacl:e. O ma.ior obstaculo, que a l::;:::.o t;e Oll- mas pm·a que a;dol)tar·emos um meio, due
punha, retira-se do meio de nós; sahirá de pôde i-nrculcar constrangimento! !Nós temos
um Paiz oudo neix11.Va o flagello da .guor.ra ~;amlnhado com tanta moderação, para que
civi1, em troco de um Thrüno que lhe de- não p·roseguir do mesmo moda? As assigna~
mos. Tudo agora. depende ·de nós mesmos, da. turn.B do. Mes-a são sufficientes.
.nossa prudencia, moderação, ·energia: conti0 .SR. ALENcAR: - A:~l10, que a 'Proclanuemos, como principiamos, e seremos a.pon· I mação ·df'>Ve r:.~r a~i,gnada por todos; eu não
tactos com admiração entr.e as Na~ões ma.k! sei como se queira tirar~nos ·essa gloria!
;cultas. Viva a Nação Brazíleira! Víva a Con- Eu reclamo, que nã.o quero perdel~a. pm'Que
stituiçiio! Viva o I·mpera;dor Constitu,cional a Proclamação é a expressão dos sentimeno Senhor D. lPe.dro II!
tos do meu coraçáo; é ainda mais a lin.gua~
Foi approvada a J'roclamação pela gem d'&lma de todos os Bra2ileiros, e eu
Assembléa sem discussão.
não .quero ser privado da honrosa distinct,:ão
de ser o ·o.rgão ueUa. Nós somos os Rel)resenO Sn. Bo.RGEB: - Requeiro, que se man- tantes 1la. Nação, que Uvem.os a ve.ntura. de
de imprimir com urgencia a Proclamação; o vir aqui reunir-nos para Pt•oclam·::~.r 3/0 Povo
Juramento, que prestou a Regencia Proviso- este Glorioso acontecimento, e os nessas nori·a; e a.s Actas desta
e da de hon· .!lles devem ser patenteados a.o B1·azil. \-'. a.o
tem, afim de se-t· distribuida.s, tudo -gratuita- ,fundo i·nteh·.o. ·Se entre nós existe alguem
mente pela Nação. 'De·nha a Naçfw inteira 4.ue não ·queira assignar, quem o obri.ga?
conhecimento grato do::; pn~dosos resulta-dos H.lsta Proclamação é a exprsesão de coraçõe-s
nlcera:dos, que estiveram opprimidos por dez
que obtiverrum nos.sos esforços.
O .SR. CnNn A MATTOS: - Desejo que b. :t.nnos. (Apoiados retJetidos) e que respi:racam livres no Grande Dia 7 de A-bril. (ApoiaProcla;mação seja. a'5signada. 1)0r todos os
Membros presentes, para Que o Brazil intP-it•o (los.)
2
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0 Sit. ALMEIDA. E ÂLDUQUEBQUE: - As
assignaJturas vão retardar o apparecimento
da Proclamação: é necessario que nos lembremos ·que lev.am tempo a fazer-se, e a
imprimir-se. Na Acta vão declarados os 111o-.
mes de todos os .Srs. Deputados e .Senadores ·que ·votaram, e se acham !Presentes;
deste modo parece-me .que se consegue o fim
desejado. Eu não posso considerar que ·haja
um ·Só Representante da Nação -que não se
interesse .por ·este Grande .Ado, .mas julgo
mister não se assi·gnar por causa da demora.
.o .SR. REZEN:OE:
Não a;cho justo obrigar ninguam a;s assignar; mas tambem não
é justo q.ue eu, e outros. fiquemos privados
do .gosto {!.e a'PpaTecerem os nossos nomes.
Eu sou muito interessado nesta Proclamação
para desistir do direito àe assign·al-a, reclamo pois esse direto.
•o 1SR• .CA.RNF..mo DA. {;uNHA:
Tem-se
dito que era justo assignarem todos a Pro
clamação; mas supponhamos, como observou
muito .bem o Sr. Cavalca:nti, que nem todos
se conformavam com o estylo, e .que -alguem
se •lembrava do assignar com. restricçõ.es:
não ser•á melhor evitar .es-se inconveniente?
Creio ·,que sim, lEu inão duv}do .prestar o
meu nome; pelo contrario tenho nisso muita
gloria; mas julgo que ·é 1roelhor privar-me
della, do que ver demorada uma publicação
de muita e muita urgencia. Queira V. E:r.
Sr. !Presidente, pôr a votos. se devem assignar todos os ·Srs. iRept·esenta.ntes, ou unica:mente a Mesa. Não percamos tempo.
O 1S11. XAVIER DE CARVALHo: - Quando o
tem.po se gasta em meditar, não se perde.
(Azwiado). Não •nos seja roubad·a a ·gloria
de assigna:r a Proclamação; ella .é obra .nossa,
é a emanação dos nosso-s corações, a cópia
dos •nossos senttmentos.
(A1JOiado). ,se a;lguem houver, .que não queira assí:gnar, embora.; não ass·igne, quem o obriga? Não pretendo dominar a vontad-e dos outros, mas
desejo tambem que os outros não domine·m
a minha. Argumenta-se com A'cta; porém na.
Acta não se faz •menção nominal dos Membras presentes, uni·camente se meuciona o
sen numero. Portanto não posso subscrever
11 que a Proclamação seja assignada só-mente
pelos Srs.. Presidente e .secreta1·io, com ex·
.-clusão {le todos os outros.
1

0 .SR. ADENCAll.:
Ainda estou na minha opinião. Não estamos em Assembl'éa Oeral, que é quando basta assi·gnar a Mesa.; estamos Jlu·ma ~eunião e:xtraoDdinatrla e todos
devemos assi·gnar, até pa:ra fazer este acto.
mais authentico, e solemne. Não posso ad~
mittir o contrario.
O SR. LUiz CAVALCANTI: - :Pela theoria
das Assembléas, se vê, quando
Unanimi·
dade
·é 11 Coacçãon. Unanimidade, Sr. Presidente, não ·ê :boa prova; ·quem deci·de é
sempre a maioria. Além de ·que estou .per.suadido que hão .de haver assignaturas com
restTiicçõe.s.
O :Sn, ALENcAR: - Não sei onde exista
a coacção. de que se falia; quem não quizer
asslgnar não assig!!e.
O SR. FERREIRA DA VEIGA.: - Um •nobre
Deputado diz, ·que 'llaS .AJssemobl'érus toda ·a
unanimidade é coa-cção. Nem sempre. iEsta
regra .não é geral, e como exemplo em contr·ario apontarei o dos ·Estados Unidos, onde
o Acto da Indepen·de.ncia ·teve '!lo Congresso
unanimidade de votos, e não consta que .um
só fosse coacto. Porém ·é certo que nós ·estamos em diversas ci:rcumstancias . .Seria bom
que na !Proclamação não appa·recessem as
assignatur.as de todos os 1Mffilllbros da Assembléa Geral, até para evitar, que ahi appareçam os nomes ·de pessoas -que o publico
com razão aborrece..Eu creio •mesmo .ser impossivel, que todos quantos aqui se acham,
a.pprovem a Proclamação tal qual ·est-á: ao
menos aquelles que peTtenceram ao Ministerio das 24 horas, 'llão hão de ·gostar do que
na I>roctamação ·se diz sobre este Ministerio, eu assim o acred-ito. Ora, se os nomes
desses •Senhoreg ahi Yieremt dhr1se·ha ·que
houve coacção; o que não convém. Nenhum
mal se segue, de que esse acto venha sub·
scripto só pelo Sr. Presiclente e S·ecretario;
e seria um .mal, que se 1pudesse julgar 1ter
havido força, ou violencia, no que fui inteíramente es·poutaneo. ,E' por esta consi·deração de delicadeza que sou desta opinião, e
não pelo principio de ·que a unanimid·ade indica sempre coacção.
O .SR. CASTRO Ar..YARES: - Estou nos
mesmos prh1cipios; e tanto, ·que j'á na Commissão assigna.r, porque a Mesa asslgnaria.
I
O .SR. ALMEll>A F. Ar_,nUQUERQuE:
Pó1 de-se declarar na Acta o nome dos R.epre- ·
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sent!!lntes da Nação, que estão presentes; e
dizer-se tambem ·que ·a Proclamação foi ap·
provada por unanimidade, ou alguma outra
cousa semelhante; por esta fôrma cad·a um
de nós terá a gloria de ver alli o seu nome.
A Proclama!}ão apparece com ruais promptidão indo sem as assignaturas; e nem se
suppouha que as ·assignatura:s não levam
tempo a fa7ier, e a imprimir.

i3

0 Sn.. CASTRO ALVARES', - · Eu confio
muito no Patriotismo e energh dos Membros
que hontem aqui se nome~l.ram para a Regencia, e julgo não haver mntí vo de já. que·
rermos ensinar4b.es ·a fcuer v que devem;
isso ê desairoso.
0 :SR. MABQUEZ DE MAlUCA: -Louvo
muito ~ indicação do nobre Deputado: uada
mais justo, nada mais digno do con3ideracão
do que o tratamem.to, e os desvellos que a si
tuação dos ·nossos Jovens ·principes reclama.
Seu Pai os deixou; sua Mãí fugio paTa o
~
~
Ceo:
estao
em orphand·ade. Portanto deve-se
. . .
. .
I d1r1g1T um off1c10 quanto antes ao Governo,

Decidia-se que a Proelamação fosse
assignada. pela Mesa sómente, mas se
declarassem -nesta Acta os nomes de
todos
Representantes
da Na~
h os. !Srs.
.
'd
.,.
çao
OJc l!'eum os, que llOJ'Ia.m .pre~ ~
• d
. t
.
Sente s a vo~.;aça;o, e ·e e11.es ·a 1IS a,
·que a:cima fica tt·anscripta, e que se pa~·a que lhes grangeie tudo o ·que fôr mis-

.

verificou pela chamada.
Foi approvllidO o requerimento do
.Sr. Borges pa;ra que se mandasse
i!mprimi-r com urgencia a Proclamacão, Termo de ju1·amento á Regene papeis das duas .Sescia, as
sões de 7 e 8 de Abril corrente, pa1·a
se distribuir gratuitamente.
0 SR. ERNESTO: - Nós sa:bemos que OH
lisonjeiros mais aferrados ás suas adulações.
-quando lhos parece, que já não dependem do
objecto, que adulavam, são os p·rimeiros a
eBcal'necel-o. O Povo Brazileiro e os Representantes da Nação desejam sa;ber se os
nossos Jovens Príncipes estão ·com o trata-mento, que lhes é devido; ·por isso julgo necessa.rio pedir informa~ões ao 1Govrerno -subre ·;este interessante ·objecto, 'e irecon:roendar, que lhe -consag1·e tod·a a atten~no., c
des vel1l01.
Mandou então á Mesa a segui·nte
INDICAÇÃO

"Que com a maior rrr.,gencia se oUicie
ao Gove1·no, pa·ra, que cuide com o maior
desvello em dar todas ns providencías para
o adequado tt·atamento do Joven I.mperRdor
Constitucional o .senhor lD. Pedro IJ e Surt."
Augustas ,Jrmã.s. - E~·nesto lí'e;Tei1·a França."
O SR. XAvntn IH1l C.ARYAI.Bo: ~ Desejaria
accrescentar, que o Gove1·no puzesse tu(lo o
cui(lado na arrecadação i!os bens dessas Augustas Pessoas; bens que elevem ser muito
-zelados.

ter.

0 :SB. BARROSo: - Apoio a. Indicação, e
longe de achar mií a recommen·dação, nada
acho mais proprio. Quanto a dizer-se q,ue é
desaíroso, pa::rece~me que houve equivoco na
expressão; porque nós não faze:mos recommendações á Regencia, sim. ·ao Governo. Elstou que elle tem obrado bem; mas não faz
mal que adiantemos este passo.
IJ:larece--me
o S.R.. -LUIZ CAVALC.ANTI:
que se ~erve;:ria fazer essa ·recorrumendação,
mas em Assembléa Geral, .que <é o que nós
aJuda .não temos.
O 1SR. ERNESTo: - ·Esta reunião dos Representantes da Nação merece a confiança
publica; foi a ella que o Povo confiou a direcção d~ todas as _providencias, nos pr)meiros momentos pudesse exigir a nossa revolução; e porta.nto (esta reuillião ltambe!U é
1 ~11;rta para fazer
a recommendação
s
c
NH.
"·~
"' p OIS.
: OS ·s ena~
R.
U
·.tú.A.TTO.:>:
0
I dores e Deputados que estão presentes podeIrão .namear uma Regencia; foram autoriBados para fazer a Proclamação, que acwbamos
de approvar; e não têm agora direito para
reeomrrnendar ao .Governo objectos de tanto
apreço e de tanta consiueraçã.o pa:r·a os Bra·
zileiros! ·E' uma cousa tão ·contradictm·ia,
que eu por •certo não posso estar i)or ena.

'

.Ll..

Foi approv-ada a. Indicação do .S·r.
Ernesto Ferreira Fra-nça.
O :Sr. 'Barreto leu
e mandou á
Mesa o seguinte
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n>EQUERBfENTo

"Requeiro que as Actas dos dias 7 e 8
e tambem a Procla.maçã:o sejam impressas
conju:nctamente. 8 de Abril de 11831. Barreto Muniz. -

A..lencm·."

Depois de ser ·apoiado, disse
O ~sx. B.ARRETO:----<Faço este requerimento
porque -quero que todos os que lerem a
P·roclamação possam saber quaes fdram os
Representantes que ·.a. approv·arrom. Nada de
esponjas, d·eixemos-nos de delicadez·as com
quem não teve meliJlldre nenhum !a mosso
respeito; é tempo de acabar com esse systema.
0 •SR. Flí:RRETRA. DA Vl_o."'IGA:
A delicadeza, em que ha pouco fallei, está bem longe
desse systema das esponjas. ~Eu não desejo
que o ·culpado escape ao casti·go, que merece.
A delicadeza, que inculco, não é ·para com
os criminosos, é a respeito de ·nós anesmos,
e do nosso credito. Não guardo attenções com
os inimigos da .Liberdade e da Patria; zelo
a reputação dos bons patriotas que ·aqui sem
violencia lev.aram ao cabo a grande obra da
revolução. Desejo, que nun·ca .possa com Tazão dizer-se, que a. manifestação dos nossos
sentimentos deveu a alg·uns assenso por temor ou .medo; visto que o seu modo de pensar era conhecidamente .bem diverso.
O SR •.EvANGELISTA: - Apoio o que acaba. de dizer o nobre Deputado o 1Sr. Ferreira
da V.eDga ·para ·não -ajpprurecerero. Jna •cópia
da lProclama!:)ão os nomes dos Deputados e
Senadores desta Sessão; e accrescento que
em vão é estar por modos indirectos a dar
a conhecer ao Publico, que eu tambem assígnei .esta Proelamação, que não assign.ara:
não :porque deixe de ser bom o fuudo essencial della; mas pelas odiosas clausulas, com
que a revestiram. Assign:aria eu as odiosas
imputações feitas ·aos ·meus CoHegaSI, que
sahiram <do Ministm·io? E que necess·dade hn.
de mtstur.ar o nosso jubilo e as Festas tda
Acclamação do Augusto Filho com os ultrajes do Pai, .que acaba de fazer-nos o grande
beneUcio de abdicar o Throno para ·nos salvar ·da guerra civil? (A' ot•dem! A' ordem).
Na ordew. ~stou. A que ven1 as injurias ao

chamado Tyra.nno, que abdica para fazer
bem? Para que havemos triumpha:r d•as
a-marguras de um desgraçado, que de tanta
grandeza está reduzido á estreiteza de uma
embaroo.çáJo; arrancado de seus ·filhos. (A'
ordem) sem ao menos lembrar-nos de alguns
bens que nos fez; (A' ordem. A' -ordem) fi·
camdo entre nós; protegendo-nos da oppressão das .Constituintes de Lisboa, procurando··
nos a Independencia. (A' ordem. A' ordem}.
O ·SR. BA.R.R.oso: - Oppou.ho-llll.e ao . •re, querimento d'O nobre neputado, não :POrque
: eu tivesse a menor duvida em a.ssignar a
, Pl'ocla.mação; mas por entender que o reguerimeuto não pôde, nem deve pas~ar~ .por ser
1 ou contradictorio ou ocioso. •Contradictorio se
acaso se pretende ·que imprimindo-se as
: Actas e a Proclamação conjunctamente, haj.am de ·ser considerados, como assigna:turas
ela Proclamacão, os nomes notados ·na. Acta,
porque joá. se decidia que fosse assign.ada sómente pela Mesa: e ocioso, se unicamente se
procm·a conseguh·, que a Proclamação vá insert.,,. na Acta; porque sempre assim se praticou e:om papeis de semelllan te natureza..
Foi retirado o requeri.rmmr.o.
AJ)provou-se a seguinte
1

INDICAÇIO

·Que a P1·ocJamação seja quanto antes
impressa, o que depois seja reunida na Acta,
quando esta fôt' impressa. - Castro Alwtres.
Ta:mbem se approvou a seguinte
li'\DICAÇ.:{o

Imprima-se já a Procl&mação em seoa-·
rado e qnanto ·antes toda a Acta e tanto uma
como outra cousa seja àjstribuida gratuitamente pelo Povo. - Oflm·ico Me111dcs.
DECLARAf30 DE VOTO

"Os abaixo assígnados declararrt que fora.m de voto que a, Proclamação fosse assignada na presente S.essão.
8 de Abril de
1&31. - Castro e Silva. -- Baptista Caetano
áe Almeida. - Francisco Jos-é Corrêa de Albnq.uerque. Pinto Peixoto. Joaquim
Francisco Alv·ares Branco Muníz Barreto. .&ntonto João de Lessa. - Xavier de Carva-

S~ssã.o
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i renço R. de Andrade, Bispo ·Capelllí.o~Mó 1·,
: Marquez. de iMa.rioá, José Saturnin() da Costa.
' Pereira., Marquez de ·Jacare,paguá, .Sebastião
) Luiz Tinoco da Silva, Antonio Joa,quim Gomide, Barão de Itapoã, ·Fran·cisco dos Santos
: Pinto, .Luiz Joaquim Duque Estrada, Francisco Carneiro de Campos, José Teixeira da
M·atta 'Bacelllmr, Marquez ·de !Harbacena, 'D.
Nuno Eugenio de Locio, .Bento Barro::;o Pereira, José :Ig.nacio Borges, José Joaquim de
~---Carvalho, Manoel Caetano de Almeida e Albuguerqul.'.!, Marquez de Aracaty, Pedro José
da Costa Barros, ·Patrício José de Almeida. e
SIDSSÃO .DE 9 DE ABRIL DE 1831
Silva, João Evangelista de •i'"'ari-a Lobato,
A's dez ho-ras e m cia da manhã, não ha- Marquez de Inhambupe, Visconde de Congovendo numero sufficieute de .Srs. .Senadores nhas, Visconde ·de ·Caethé e Marcos A11tonio
para formar casa, o .Sr. Presidente ·declarou Monteiro ·d·e Ba-rros, e 40 Srs. Deputados.
.o .Sr. .Secretario leu dhrersa.s paraos que se achavam presentes haver recoticipações
de .moles tia dos ·Srs. João
bido uma Carta do Sr. Imperador contenilo
A:ntonio
Rodrigues
de Carvalho, .Ma.rmateria qu-e peuia deliberação da Asserobléa
quez
d•e
Parana.gu'á,
Marquez de QueGeral.
luz
e
Visconde
de
Cayrú,
e bem asDepois de algumas observações sobre este
sim
uma
participação
do
.Sr.
Visconobjecto, ·resolveu-se que se communicasse :1
de
de
Alcantara,
na
qual
diz
que
Camara dos •Srs. Deputados a existencia da
não
obstante
achar-se
incomrnoda.do,
m enciona.cta Carta, pa·ra haver reunião extr·a-[
comtndo não queria que por falta .de
or<linaria no dia s·eglumda-feira, 11 <lo eor- ~
um
.Sena.dor deixasse de ·haver nurente, pelas 10 horas da •man•hã, no Paço do
.mero para que
formasse
Camara.,
Senado. - Bispo Capellão-Mó1·, Presidente.nesse caso elle comparecerá immediaBento Ba1Yoso Pereira., 1° 1Secreta'l·io. -José
tamente.
7'eia;e·ira da Ma,ttrt Bacelhw, 2° :Secretario.
Julg·ando-se então haver ~umero
sufftciente de S>rs. :Senfudores para O·
Ado tSolemne da Atbertjura tda Assembh5a Geral ,resolveu-se que nesta
REUNIÃO 'EXTRAORJDINARIA DOS RJE~
·conformidad~
se of.fic.iasse á Sama.ra.
·PRES'ENTANT.ES DA NAÇÃO
dos Srs. Deputados.
Leu-se um officio do Ministro de
PH~SIDENOlA DO SH. mSPO f'Al'ELLÃO-MÓR
Esta-do dos Negocios do Imperio, partir.ipand-o que o Senhor D. Pedro I1
do Ex-Irnper(ulm·. -- Dispass-a
a residir de ora em diante no
e·ussão sobre a nO'Ineação (lo Tutor di!,
Paço
da
cidade.
D. PeMo 11.
I
Ficou
a
.Assembléa. inteirada.
iI
·Leu-se
a
seguinte
•FaJ.Iar,am .os ·s.rs. ,senadores e Deputados:- I
P.reside.n te, 1 vez; Fer.rei r a da Veiga, & vezes; I
CAltT.A DO EX-JUIIPERADOR
Odorico, 2 vezes; Custodio .Dias, 5 veze3; I
Castro Alves, 3 -vezes; Almeida e Albuquerque, 3 vezes; ·Carneiro da Cunha, 2 vezes; Au.gustos r. D·ignissimos SenhMes Rcp1·esnã
Xavier de Carvalho, 1 vez; ·cunha Matto.:í, 2
tantes ela Nação
vezes; Borges, 1 vez; Alencar 1 vez.
Aos onze de Abril de mil oitocentos ·e trinta
rPartieipo-vos, Senb ores, que no aia sd~
e um, logo -depois de meio dia, reuniram-sP.
de
Abril,
usando do direito, que a Constituino Paço do ·Senêlldo 26 Srs. Senadores: Lou~

lho. Manoe1 José de Araujo França. J. M. ele Alencar. Luiz Augusto .May. Antonio José Cesario de •Miranda Ribeiro. Rayroundo José da Cunha Mattos. Josê
Jooaquim Vieira ,souto. Vena;ncio Henriques de Rez~mde. - João Fernandes de Vasconcellos. -· Antonio Gonçalves Gomide.
Lev&ntou-se a Sessão ás duas hons da tarde.
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·ção M~ 'Concede, no .Capitulo •5", Artigo 130,' I aca·b~ de expender o illustr-e Mombro; pol'ém
Nomeei Tuto.r de Meus Ama;dos Filhos ao considerando a Carta do ·E,.:.Imrpera.dor, não
muito probo, honra.do e patriotico Ci·d::~.dão, o 1 como ordem, ,mas sim como simples pedido,
meu verd-adeiro A!migo J.osá B-onit}a(:io de julgo que poderiamos seguir um meio termo:
Andrada e Silv-a.
isto é, aceitar interinamente o 'l'utor i-n(liNã:o vos h-ei, Sen-hores, feito esta par- cado.
ticipação, logo ·que a Augusta Assembléa, G~-o Sn. CuSTODIO Dns: - Sou muito aterrai p·r·incipiou seus importanti&si.mo!:; traba- rado a todos os prindpios ConstituciQnnea,
lhos, -porque era. mister que o Meu Amigo para ousar desviar-me delles ou para pretenft
fosse !Pl'imeiramente cons•ultaldOl, e que ·me der im_pngnal-os: todavia reconhecendo a im'respondess-e fa·vora.velment.e, como acaba. de pcriosa n-ecessida·de, que ha de se ·nomear,
fazer, dando~me destE>: mi-ado mais uma prova quanto antes, um Tutor, q,ne sirva interinade sua amizade; resta-me agora, como Pai, men-te, visto que o ·nosso joven Imperador
como amigo da min,ha Patria a·doptiva, e de uão ·deve ficar entregue ao aban-dono ou pelo
todos os Brazileiros, -por cujo amor abdiquei menos aos incertos cuidados ,de pessoas que
duas Corôas para sempre, uma offereci-da e nós não conhecemos, e condoido até mes-mo
outr~~ herdada, pedir ·á Augusta Assemblêa da ternura de um ·Pai, que sempre é Pai,
Ger-al, que se Digne confirmar ·esta mi•nha embora não soubesse ser filho de uma Nação
nomeação.
qne twnto o idolatrou; o meu voto será, que
Eu assim o espero, confiado nos servi•;os assim como tirvemos poder par·a criar uma
que -de todo o meu coração fiz ao Brazil, e Reg-encia, igualmente o temos para criar llm
em que a Augusta Atisembléa Geral -não dei- Tutor, o qual üeverá ser esse mesmo que nos
xará de -querer -::llliviar-me desta maneira um é pedido.
pouco, as saudades que me atormentam, moO Sa. CAS'fHo AlNAREs: - O •Senhor D.
ti v adas pela s-eparação de meus ca.ros filhos, Pedro de Al can t.u·a pede •á Assem bléa Geral
e da Patria que adoro.
que confirme a nomeação que fez -de Tutor
IBordo da náo ingleza 1Varspits, .surta para seus filhos e dirige-se -á nós suppondo·
neste porto, aos oitG de Abril ,de mil oito- ·nos nessas circumstancias; mas porve,ntura
centos e trinta e um, decimo -da In•depe-nden- estamos reunidos -em numero sufficiente para
cia e ·do lm.perio. - Pedro.
I con-stituir
Assembléa. Geral? Níng·uem susten0 .Sn. Pm<;srnE~TJrJ: - Esta Carta é toda tará a affirmativa. Os Representantes da Naescripta pelo pTo-pTio pun:ho elo Ex...J-mpera- ção reuniram-'se por um incidente extr-aordi·
·dor.
nario, :pela força imperiosa de circumstan.Pedio a palu,vra, e sendo-lhe con- cias que assim o exigiram, e então indispencedida, disse
savel era o deliber-ar; ·ma-s o momento da
crise é já -passado, e o motivo _por que agora
O .Stt. FERREIRA nA VmuA: - 1Se a mate- no-s reuni·mos nada tem, -que nos ·obrigue a
:ria ,da Cl'lrta, -que -ae:aba de ser lida, está em presci-n-dir ela marcha prescripta pel·n.s nos.discussão, eu direi, que o Ex-Impera1dor, ou sas instituições. Nada insta para .que a n-oquem o aconselhou, entendeu muito mal o meação -do Tutor se faça hoje, amanhã. ou
Artigo da. Constituição. A Co-nstituição diz ainda iillesmo depois de passados alguns dias;
será seu Tutor quem seu Pai lhe tiver no- -a demora, une nisso possa haver, não offende
meado em ·Testamento. Aqui não houve nem levemente os i-nteresses da Nação; reTestamento, e nem se dá alguma ontt'a das servemos portanto esse negocio par-a quando
hypotheses do ATtigo, em que .põde ter lugar estivermos em numero sufficiente para com
a nomeação de Tutor sem esta. ser feita pela lega:lri·d-ade alpprovar ou 'rep1rov2)r a nomeaAssembléa Geral. Estou, pois, em que isso ção feita. 'Este é o meu voto.
me pe-rtence; e como a:o presente não temos
O :SR. AU·I'I~JiDA E ALHUQUERQUE: - Nã.o
Asserubléa Geral, ·deve a ·nomeação ficar para pôde entrar em duvi·d-a, ·o que ac-aba ,de d-i•qu-ando estiver reunida, e .então será Tutor zer-se; a nomeat;ão ·de Tutor ao Imperooor
-.o que ella es-colher.
menor p-ertence á Assembléa Geral; nós não
o .Sn. Onomco: -.Estou pe1a.s icléas, que estamos em Assembléa Geral; e por canse-
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.quencia nada ternos com isso. Mas tarnbern
se disse que -havia imperiosa necessidade de
se nomear, quanto antes, -u·m Tutor, que sirva
interinamente; oomo porêm eu não a descubro, por isso -pedi a palavl'a para fazer
uma pequena reflexão a esse 1·espeito. A Constituição, como já se -disse, quer que o Tutor
seja nomeado pela Assembléa Geral, e uma
vez que esta ·não está sempre reunida, se.gue-se que a Constituiçã;o jul·gou que não havia inconveniente em espaçar -a nomeação do
Tutor por todo aq-uelle tempo, que fosse ne·
cessaria para a Assembléa Geral se reunir.
E', pois, evidente que não ha p-reci-são algum1.
de fazer-se quanto antes a nomeação ·do Tutor; nada de urgencias intempestivas; deixemos á Assembléa Geral o que é de sua
competencia; quandü estiver reuni·da ella elegerá pam 'Tutor a -pessoa que fô.r mais da
confiança da Nação, sem .deixa:r ode ter em
vista os desejos de um Pai que talvez pnssn.
preencher: entretanto o Imperado1' -nada soffre, porque ·existe ao abrigo da Tutoria da
Nação.
O .SR, C.ARI\TEIRO DA ·CuNHA: - Não s<:
póde negar o que disse o louvado Membro,
mostrando ser da .attri-buição da Assembléa
Geral a nomeação do Tutor -do I-mperado-r
Menor; mas tarobem não .posso ouvir dizer,
que -não ha necessidade -de dar ao ·nosso Augusto Orphão um Tutor, ai-n-da mesmo apezar de ser interino, e dependente da a:ppro·
vação da Assembléa •Geral, quand-o essa necessi-dade até pelas Leis está reconhecida. O
que seria saber, con.fo-rme o meu modo de
pensar, é se esse Tutor nomeado é digno
ou não da. sublime tarefa, que se lhe confia.
no desempenho dos sagrados deveres de u-m
segundo Pai; mas creio que á vista do seu
Patriotismo, reconhecido caracter e qualidades muito -distinctas e honrosas, a s-ua capacidade .não .póde entrar em duvida. Se me
perguntarem se ha precisão de um Tutor,
não hesitarei cm responder que sim; porüm
})e me pergu-n-tarem se ha necessid-ade de u;na
uova reuniã-o para deliberar a esse respeito,
afoitamente responderei tambem que nã.o. Estando .nós -aqui hoje reu•nldos, embora fosse
para outro fim, que embaraç.o poderia haver
-em approvar a nomeação, de ·que se tra.ta?
Nenhum, que eu s-ai·ba. Vejo, que muitos Se·nhores não querem Teconhecer a necessidade

1.7

Ja promptn. nomeação do Tutor, mas não obstante eu penso ·de differente modo. 1Se o
Pai tem direito, ou não de nomear o Tutor,
questão essa que pôde muito bem reservar-se
para ser deeidida mais de espaço; porém a
de fazer a nomeação é quanto a mim de
sumrua ur.gencia, e até mesmo para não negal· a um Pai no momento de retirar-se para
selll!pre do Pai2 onde deixa 1seus fl'\lhos a
consolação de saber, que foi a.pprovada
aquelle a quem os confiou como Tutor. .Se
isto é mais do que justiça, •Se -é ver-dadeirarnentea generosidade; assim como sabemos
ser .justos, saibamos tambem s-er generosos.
O .SR. Cmnooro DIAs: - As razões que
se p.roduz-i<l'am ul.Um<l!men·te estão em :perfeita
harmonia .com .a,s .min-has i>d-éas, e só por si
bastariam pal"a fazer o elogio d·o caracter
Brazileiro. Agot·a accrescentarei m-ai-s: se toda a Naç:.ão está responsavel pelo desvio dos
bens do nosso J oven !Imper-a:deir, 'coma é
possivel haver -quem ·diga, ainda mesmo deixando de parte o que respeita directa-mente
á sua Pessoa, que este objecto não é grande·
urgencia? De mais: como é que se ·recebe úm
requerimento, e não se lhe dá despacho? Não
são extraordinarios todos -os ulti:mos actos,
que temos praticardo? Porventura esta.v·amos
em Asse.mbléa GeT-al? A'chava..Jse ella acaso
reunid-a? Não:
mas tu do quanto havemos
feito é valido, e muito valido; procedam-os
pois agora da mesma fôl'Dla e deixemos essa
questão de Assembléa Geral, que ·no cas-o presente, e !á vista daK gra.ves circumstancias~
em que estamos colloca.dos, talvez possa. considera~-se, co-mo s:Lm:Pl'es 1quest.~o de nome,
0 .Sit. Au.nnnA E ALnuQUEHQUE: - Perdoe o nobre Membro, que acaba de fall<~r, já
fl~ ponderou, que o novo Imperador não estava no abandono, porque estava debaixo da
tutela da Nação. !Mas diz -o nobre Membro
que os seus ·bens .podem soffrer depois na.
falta de quem os zele; e que importam es·
tes, perguntarei eu, comparados com a. sua
Pessoa? Esta, e só.mente esta nos deve me··
recer cui-dados, .porque a respeito do;; bens.
Qncm os tive1· a seu ca.rgo respond·er'á por
el\es. Qua,nto ás Qualidades pessoaes do Tutor nomeado, n-a.da tenho a. observar, porque
é cousa .de que não se trata aqui
agora.
(ApoiOJdos). Finalmente eu j{t. disse, que a
Constituicã:o manda que o Tutor sej;1 no-
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meado pela Assembléa. Geral; já ruostr2i que I perador, pal'la zelar o que pertence á. ·S. ua
a Assembléa Gera.l não era permanente. que
e Pessoa? ·Per.guuta um 1Sr. Deputado,
se _reunia com demora de :emp~, e portanto I se :caso a Regencia é res·ponsavel; mas peresta cla-ro, ·que este negoc10 nao ê de ne·l g·unw tambem: o Tutor é j<á responsavel?
.uhuma urgen·oia, ·Prindpalm:mt: .qurundo a Não. Senhores, até me par·ece, que foi um
P.essoa do novo Imperador esba tao bem guai"- excesso de z·elo, que moveu 0 Exm. Presid·ada, quando toda a Nacão, a vi-gi·a cuida- dente a convi·dar-nos pa1·a esta rcu·nião, da,ndosa, como qu.em nella reconh:ce. tud.o quanto do PI:essa a um negocio, ·que só tinha lug·ar
possue de mms caro e de mats mteressante. propno, quando estivermos em Assem.bléa
O Sa. CusTomo DIAs: - Respeito muíto Geral. (Apoiados). O meu v.oto é, ·q.ue fecheas boas intenções do illustre Ora.dor, que me mos •j,á este a.cto, e que tendo a :reunião
precedeu; não duvido que o novo Imperador fi-ndado com o motivo ·della, nos restiremos.
esteja d·ebaixo da 'Tutel·a da Nação, e que (~wía:d.O,.)
assim esteja muito bem; mas sempre direi,
O .SR. XA\TF~u llE CARVALHO: - A mateque a responsabilidade ·de todos vem a ser ria está •exhaurida e de mais não a julgo da
de ordinario a respon.sabílíd-ade de ningnem. natureza daquella, que motivou a nossa reAcaso a ·Regencia é responsavel?
união anterior. Nenhum principio ·ha pois
O .SR. FJ!mREIRA DA VmrG.A.: - O argu- . que nos constitua em Autoridade Legislativa.
mento forte, que se faz p::ua s-e nomear desde para decidir sobre este .requerimento. Diz-se
j'á um Tutor, é, que assim como se nomeou que é predso dar T·ntor ao Imperador, cona Regencia Provisoria, e se exe,rceram outros venho; .mas creio que seu Pai não perd:en
actos, .póde~se ·tambem agora nomea1· um Tntor; o ca1·acter de Pai para s-er privado do direito
mas as drcurustancias são muito·diver.sas.·Diz~ de nomear este 'Tiutor; e uma vez que 0 nose, ·que o Tutor é de summa neeessidade, ·mae meou, nós não podemos ·obstar a ess:e acto;
eu digo: e sel'á isso tão urgente, que
a favor do qual advoga a ])ropria natureza.
viGlaJr a Constituição, convertendo-se esta re- Se algumas providencias ba todavia a tomar
união dos Representantes da Nação em As- a esse respeito, reserv~m-se para quando es·
sembléa Geral? Não; nós temos muitas pro- tivermos em Assembléa l1era1; por a.gora não
videncli>-s urgentes a dar; temos a fazer cou- nos occupem.os disso, até mesmo porque não
sas que a Patria reclama com instancia para temos :mtdridade para fazel~o. Q.bjectos ·de
seu socego e liberdade, e ·todavia nada ·disso muito maior monta, e de mais ponderosa urtemos -aind·a feito; como, ;pois, nos occupa- gcnda talvez reclamem a nossa interven!}ão.
remos com pr·eferencia ele um ·negocio, que A Pessoa do Imperador eollocada, como existe
pódc até ser-nos perigoso? Não se dirá talvez I e como aqui s-e disse, debaixo da Tutela ·da
que a!11da estamos curvados debaixo do jugo Nação, não corre o menor perigo, a.o ·mesmo
do poder; que sagr::vmos tanto ainda ~o medo, te-m'Po, que elles
\llOS 'cerquem... a
.que só por vermos essa iniciativa Imperi::d seu tempo fallarei sobl'e es·se assumpto; agora
dobr·amos a cabeça e infringimos todas as voltan·do á questão,
que não devemos
formulas va.ra tsla.tisfa~Z·el!•a? Nã:o .pareeerá tomar conhecimento desse .papel.
talvez, que ainda guardamos tanta atteur.ão
O :Sn. Onomco: - Não é pelo medo, não
para com o ex-Impera{1o·r, que foi ·bastante é por dobrar a caJbeça ao jugo {lo porl~r. é
iniciar elle uma idéa para convirmos nella? sim por p-rincípios de justiça, e ponderosas
.De modo nenhum autori:;;;em'Ois -~.9melha.ntes considerações de publica seguramça, que ~n
pensrumentos. E sabemos uós, que ta.l pedido me tenho decidido v, :üavor ·dessa chamad~\
seja .dictado pela sincc!'idade? Não o aere· iniciativa do ex-Imperador. Til na melíndL"osa.
dito: esse papel é um pomo de discordia, que posição, em que nos a·chamos, ufto será ra·
se lança entre nós; e por ·que razão deixa- zoavel tirar-lhe todo o ·pretexto 'de coutinual'
remos de a evitar'? Diz-se ·que não resulta a fa.zerJnos ·novas requisições, demor.a.ndo a
daanno .a.lgum de nomear-se já um Tutor. 'Jil sua sabid'a deste .porto. Não se encare este
·porventura é iss·o causa bastante para n:o- negocio s6 po1· uma face, é necessario ohse1··
Jn-eal-o illegiti.mamente? Não está ahi a Re- val-·o por todos os seus lados. ·Sei muito bem
gencia paTa toma~r a si os inten•sses 'do Im- que a Assembléa Geral é que deve nomear
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o 'l'Litor: mas uma vez que estamos aqni re- de vi.gi•ar e zelar a 'Pessoa do mesmo Impe.unidos, h;lorque .não ,po1·emos termü a esta rador e deix.emos a questão d·e T-utoria para
questão, aceitando interinamente o Tutor no· ser trata·í'ia pela. Assembl·éa ~Geral, 1que é o
meado? Nisto não vejo gr.andes inconveníen- Juiz competente.
tcs, veJo pelo contrario grandes vantagens. .
O SR. CARNEIRO DA CUNHA: ...- Não se
O Sn. CuNHA MATToH: - Sr. Presidente. j tem querido entl"a:r na questão de direito, e
P:escindamos de tudo o q~e se tem expen-~ menos se dis8'e .que a nomeacão do _'nutor era
d1do, e reduzamos a questao iá sua natural de tanta -magmd-ade, como a eleiçao da Re·
simplíoidad:e. A quem foi diri·gid'a esta Oarta? gencia; mas tem-se aqui JWOcUTado combater
A' Assembléa, Geral. E uós somos Assembléa um principio sn:bre o qual nin.guem quesGera1? Não. •Logü, como haven10s de tomar tioua. O que se tr-ata é, se nós podemos apcon.heclm-ento de uma Cii!.rta escripta a ou- proY·al' ou não a ncmeação do Tutor, apezar
trem.? Isso até comprometteria a nossa di- de que não fossemos conv·ocados pa.ra fazei-o;
gnidade; não ultrapassemos os limites, que en <digo, qUe assim c.omo :pod·emos fazer oue\ll:l, nos mar.ca. Se nos assusta a presença tros actos maiores, podemos i·gual•mentB fo.do e.x;~Lrn;pei\ador aJi·nda ·neste peil~to, o que zer estes e dar a.o mesmo ·tempo uma vercumpre fazer é tomar medid-as fortes e prom· dad•elra .satisfação, nã.o ao ex~Imperador, mas
ptas, para que nã..o possam I'esultar dahi fu· a um Pai, que se ausenta de um Filho semnestas consequenclas; eu de certo nada re· p.re ca.ro e digno de eterna sau·dade..Se eu
ceio; mas, se todavia, se quer prevenir fJUal- fôra Pai, Sr. PresMento e tivera de sepa.·
quer ·Sinistro acontecimento, destaqnt-m~se rar-me forçosamente de meus fílhos, provaaqui do Oa:mpo as forç.as, que parecerem ne- 1 riu rm.mru.o prazer sabendo, que elles ao me~
ces-sarias para guarnecer os pontos .arrisca- nos ficavam protegidos e vigiados ·por um
dos. Isto set~a sufficiente para aquidal' oe amigo, homem da minha escolha e da mi·
animos de todos; e entretanto reserve-se a nha confi,a.nça. Até hoje nunca -me dobrei ao
solur;ão deste negocio ·para ctua:ndo a Assem- l)Oder e soldado rnals vetera:no na causa da
bléa Geral estiver reunida: então se a pre· liberd-a-de da P.atria, do que ~muitos ·dos meus
ciará a capa;cidaJde, ou inca'pacidade do Tu- illnstres Collegas, sempre aTrostei os pcritor ·eleHo, e o voto da Assem:bléa Geral de- gos sem expectativa de recompensas: mas
cidirá se elle ou algum outro Brazileiro deve . lngenua,mente confesso, que no caso actual
fica.r ao lado do Joven Impera:dor.
não descubro motivos plausi veis para tanto
'Ü ·SR. CASTUO ALVAltES: 0 gue Be en- aperta·r com tão pequenas cousas; e é por
tende por .Assembléa -Geral? Segun·dü a let- isso que, neruhuma duvi•da se rue offerece de
tra, e espirita àa Constituição, a AsS>embléa aPIH'ovar um Tutor provísorlo, priucipahnente
Geral ·compõe-se .da reuniã:o ·da .metade. e por ser aqnelle mesmo que .um Pai. que -se
mais um dos Membros ·d·as duas Camar·as. E retira forçado por circumstanctas extraordidJád:Je 'acaso agm,a ess·a reunião? Ni•n1gouem na:rias, escolhe, dH tt:do-lhe o nome de seu ver·
dirá que ·sim, Logo a questão está resolvida. dadeíro annl'go, e de cujos conselhos, se acaso
O que quer dizer que a responsabilídade de se tivesse a;proveitado a tem'PO, talvez hoje
todos vem a ser a res-ponsabili·dade· de nin- não se visse ttl6m -de perdido, até abandoguem. ,São tphn.ses que ·não compreh·emlo. nado dos mesmos, que tão mal o aconselha·
Aquillo a que torlos estào obrigados, está raro. O .elogi·o, que faç.o da pessoa nomeada
tambern obri·g:ado cad·n. um de p~ si; a Lei p::ua. Tutor, não deve parecer suspeito, pornilo :.Hlmitte •excepções, como se nos quet· tu- que não obsta;nte respeitar seus conhecimenenlear por essa fórma. Deixemos, pois, de bo- tos, probi·d.ad·e e ·patriotismo, fr·equentes venitas palavras, que podem n.gradar muito aos zes combati algumas das suas opiniões, que
ouvitlos, e ao mesmo tempo exprimi·r cousa menos bem ·me quadrava~m, como Deputado
nenhuma. De mais, Senhores, se é neces-sario na Assemblt'Sa Constituinte. Portanto nã.o envigiar, e zelar os bens do Imperador, nin- contra·rudo nesta rupprov-a~ão inconv;eniente
guem está mais apto para fazel-o na.s actuaes algum, parece-me, que é mais rpor uma escircurnsta111clas do que o Governo; elle que pecie de refinamento de tyrannia 'do que por
tome a si essa incumbencia, assim c-omo a zelo da Constituição. ·que tanto se instste .em
3
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dizer, que só :pertence á Assembléa Geral de
cldir neste negocio.
E
porventura. ficaria
ella privada de nom-ear outro 'Dutor em tempo
opportuno? Não: logo para que é repellir c001
tanto ~mpen.ho a approva.ção desse, que s6
.Jeverli. servi-r interinamente? Não é, .Sr. Preslde~ie, por medo, e menos por ~tar ainda
suj()lto a'O jugo do poder, jugo nunca ,por
mim supportado noutro tompo, quanto mais
agora, -que eu discordo da opi-nião de um Sr.
Deputado, que faz uso dessas phrases. Sem&
lba:nte ;censura pdr lnenhum pretwto !Pôde
ca,ber-me, 6 bem que de certo offenda. o melindre de que;m sempre tem sido constante
defensor da liberdax:le, eu a quero eonsiderar, como uma dessas phra.ses, que irrefle·
ctidamente oesca'Pam no calor da discussão, e
por isso de bom grado lhe dou d-esculpa..
0 .SR. CUSTODIO DIAS: - Não sei se as
minhas pal,avras são feias ou bonitas, se
rug.rada:m au Jd·esawrudam :aiQS ouvidoo, por.que isso tudo pouco ou na.d·a ·m>e importa;
mas o que -sei, e não duvido r~etir, pois
quo não uso mudar di; linguagem, é que a
-reapon-sabtlidaJde de todos v-em a ser de or
dinario a ·responeabUida.de de ninguem; isto
-é u.m facto. A Nação ·nã-o existe con-gregad-a,
nem nesta Cidade, nem u-es·ta Provincia; estã
.disseminada por todo o Br.azil, e não é uma
certa e -determinada -pessoa, que se possa em
tempo algum responsabilisar ·por esta ou por
aquella falta. Quanto a. questão de sa-ber se
.somos ou não somos Assembléa Geral, eu a
tiulgo .além -de intempestiva., oompl-et.amoote
ociosa. A nossa reunião ,está sanccionada pe1
importancia e pela urgenci'a dos negocias, que
rtinhamos a trata.r ; e n ã·o será i m'J}ortan te e
urgente {) cuidar do Imperador? Sel'lá c.aus~
nunca vista o roubo de um menino? D. Ped:ro de Alcantara. ainda está no porto; e -Regencia não reside em Palacio; as 'pessoas
que -cercam o Impera-dor não são todas d€
.grande conUamça, segundo ouQO dizer ; e d&
veremos neste caso deixar que tudo conti-nue
como está? Não providenciarEml.os para. que
junto -do .Imperad-or fique uma. pessoa, não
direi que sej·a esta ou a.quella., mas sim que
seja da noss-a con·fiança? Senhores, não encaremos este negocio com ind.ifferença: a
nossa revolução foi feita s-em sangu~. e .para
que ena. conti-n-ue da mesm-a. f6r:ma., é neces·
~ario applica-r tüdos os nossos ~sforços, afim
4

4

de prev.enir ·qu.aesquer incidentes, que poss~
dar-lhe uma direcção contraria.
O Sa. BoRGirjB: - Pedi a palavra para
sustentar a opinião, que emittio um nobre
Representante, dizendo ·que na crise actual
era muito razoavel tirar ao Sr. D. Pedro
de Alea.ntara todo o rpretexto de nos dirigir
novas Representações, e retardar a sua sahida
deste porto. A isto ouvi resp-onder com um
argumento muito fraco, dizen·do-se, que se a
presença do ex..Jmperador n-os assustava, o
que qumpr~ era tomar medOOas (fDrtes, .e
promptas para obstar a qualquer tentativa~
que noe pudesse vtr a ser damnosa. Este modo de fallar é facil; mas que quer tudo isto
dizer? Quando se aconselham medidas fortes.
e promptaa, a;ponta-se logo quaes sejam, e eu
não ouvi senão proposicões em abstracto. Semelhante methodo de execução muito difficil 6 qu-asi se pôde affirmar, que é inexequi
vel. Já se foi o tffillpo em que os homens só
se occupava.m de theori·as, hoje .curando só
da prati-oo. ,.não se contentam com as expressões vagas de -- pôde-se fazer. - Agora tra
tarei sobre outro argumento, que aqui se fez,
pretenden<do-se estabel-ecer como principio· d&
direito, que não podíamos approvar o Tutor
nomeaü{), porque -não eramos Assembléa Ge
ral; isto vem porque ,não estava.mos na eraveira, que a Constituição ·p-refixou para esse
etfeito. Mas então o que somos nós, pergun
tarei eu, -se não s-omos a. Assembléa Geral
da Na.~ão? Representamos p-orventura um
grupo de ·homens T{'JllllfdOS sem caracter para
dellbera.T e decidir sobre os negoctos da Nação? (Muitos dos Srs. Representantes da Nação exelOimoaram: - Não; não) . Se não somos outra cousa, então não pod·emos aquf
estar: então quando nos reunimos ·proced~ 4
mos illegal•mente: então a Regen-cia, {lue no·
meamos é illegal. (Não; não)-. Tudo emfim
quanto fizemos se .acha Ulegalmente feito .
(:Não; não). E eu digo que sim. -u.ma vez
datl-a a rh}'l)othese de que não -estamos coL.·
~;tltuidos em Assembléa Geral da Nação. M-aR
quem ae pôz á. frente da. revolução? Não foi
o Corpo Legislativo? .Sim, foi. O Sr. D. Ped~·o de Aloea:ntn:ra abdicou a. Corõa. e o que
fez a Nação neste le.,nce ex•traordlnario? As
I sumio a Soberania 'Nacional;- e como mani
- .eest.au, que a assumira.? Assumir a So
beraiJtia é uma e~'}}ressão multo vaga;
1
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cumpria, que os fa.ctos o :provassem, e lhe se têm expoodido para impugnar o direito..
1
dessem o cunho da leg·a.lidade. Quaes foram que temos, de approvar .esta nomeacão, longe-pois esses tactos? Foi a. ·convocação e a. rP.- de convencer..me, só serVIelm de .refor!;ar a
união dos Representa.n·tes da. Nação. Estea op-:Lnião, em que existe a. tal respeito. Podeumniram-se em 1Sessão; eis .aqui a Na~ão mos, e devemos approva.l-a; este 'é o meu
representada :e ·repr-esentada com :justiça e voto.
legalidade. tSe esses attr1.butos n·os faltagO .Sa. Cus•roDJO DIAs; - ·Eu não campo
eem. como poderia;mos exercer todos aquelle::: de Orador, nem joeiro palavras para expri~
actos, que temos ·exercido até agora 7 Diz-se mir~me: 'fallo segundo ·a minha. consciencb..,
que foi um só; e .qual foi .esse? Foi o da e emitto a •mim!ha opinião sem nada curar
nomeação da Regenci·a. Mas desse primeiro de ataviai-a; aJfim de que mais agrade a
acto tnão derivarão muitos outros? Se asstm, quem a escuta. Quando eu digo que a Tas·
como se praticou esse, ·fosse mister ·pratlúar :ponsabilidade de todos, ordtnal"iamente se
ainda outros, d·eixa:riam ·porventu!'>a Ele ter converte em responsabilidade de n.inguem, é
lugar? De ·certo não. iLo:go, ae podemos !a- porque ·quero que haja uma pessoa. determl~
zt-r o mais, não poderemos fazer o men01:1? A nadamente responsavel; pois do con-trario se
questão deve pois versar sobre um só ponto; nós. todos fi-carmos ,responsaveis, quem p~
!l.sto é, se convém ou .não ·deferir á ·Represou- derâ .punir-nos e faz.er effec.tiva a nossa restação. que temos presente: tudo o que não ponsabiUdade? Eu ·não temo a prepondera•n·
f6r isto ·dev-e agora ·ser deixado d-e .parte. Eu cia do Sr. D. Pedro, que só tem la;grimas
confesso ingenuamente, que não descubro pa-ra combater-moo; preso, ,porém, muito, e
nem a menor sombm de perigo, em que se muito os interesses de :aeu íF'ilho, e é por
defira a essa Representação, ·e se approve o· isso que d·esejo, que fique feita desde já. a
T·utor nomeado ; pelo contrario. .perigo nomeação do Tutor.
e grande
pe~rigo
·encontro
eu em BS"
0 SR. FERREIRA DA VEIGA: - Sr. P:resi·
tarmos a dar rpretextos para a demora do dente. Sei que não sou soldado veterano aa
Sr. D. .Pedro de Alca.ntara; e t·anto é isto liber.dade, mas como sou De.putado, jui.go~mB
assim, ·que se hoje mesmo o visse sahir pela. 11-!ltoris-ado J,ll:u-a utzer a minha optnião coh.
barra fóra, as demonstrações ·do ·meu jubilo toda a fra.n,queza; e posso assegurar1 que
não deixariam de ser -extraorcti-narlas. Se, apezar de ser soldado ·bisonho, ·nunca me
pon•en<tura, i·mpossivel haver um espirita .aJpartarei rda discip11na, e fol'lmulacs Consti·
damna.do, -que ·para fazer malograr a nossa tuc.iona.es. Quando disse, 'qu-e alguem podia
gloriosa revolucão, rnos arranque d.a -situa- julgar, que ainda um resto de respeito ou
~:ão tranquilla, em que existimos, fazendo attenção <leni.a.si.ada !)}elo •ex<\l:m!Jllera:dor :nos
desapparecer esse Imperial Menino, ·que movia a infrirr:l'gir as formulas Con.stitucic·
acaba de ser elevado ao T.hrono? Não d1go naes, .não quiz dizer, .que ·isso :acontecesse
que o Sr. 'D. Pedro de Alca.ntar.a seja. capaz de facto. Disse um .Sr. Representante, que
de tanto; não posso .acreditar ·que -pretenda 0 ex,J•mperador pôde doar um rcaracter e dipor tal modo escavar os aliceroes da nosf!a recção diverna á revolução; ·pela sua demora.
revolução; mas og seus pa.rtid.istas, esses neste porto; que ha. ;por isso perigo em não
mesmos, .que tão ·mal o aconselharam, e Ui.CJ se nomea.r já o Tutor; maa eu perguntarei,
mal o dirigiram, são aptos .para tudo; e po· se é o Tutor que tem ás suas ordens a forQa
dem mui bem tentar ainda desfechar sobre publica pa1·a evitar esse .perigo? Pois o Gvn6s esse .golpe de tEata:do. Nestas circum~ vem'O não tem meios para evitai-o? ·Estima·
staJnclas, ·que -inconveniente resultam de se rei bem ·que semelhantes expressões nnnca
approvar o Ttutor l:tomeado? ISerá. !I)Ossivel, se tivessem aqui soltado: mas ;por infelicíque a Nação representada pelos seus Com- dade até um illustre .Senador, que faz parte
missarios deix-e de annuir a este acto, e se do Ministe1·io, apoia nesta !Casa esta .mesma
recuse a esposar a causa da. Nação, que pela linguaJgem. Eu não .vejo tal .perigo. 1IDmhora
voz de um Pai lhe -dir:ige uma suppUca tãc- as proposi(}ões de u·m Ministro pareçam au·
diminuta? Não o creio. Todas as razõw, qu<:J 1 toris<tr algum 'receio, p-ois ,que se elle teme·
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porque tem mais ou menos funda.mento para se evitar qualquer funesto acontecitemer; nesta parte eu consid,ero~rue mento a respeito do .Joven ImperadoT, não
tranquillo, uma vez que vejo o Joven lm.pe- serão tão difficeis, como· se i-nculcam, as pro·
·râdor ·entreg_ue nas mãos de tfw conspicuos videncias, que se deve1•ão tomar. ·Seis Minis
Varões, como os que elegemos, e dos Mini~· tros de ·Esta:do, tres Regentes, e os Representros, que elles nomearam. Disse-se, que nós tantes da Nação não estarão promptos para
n·en·hum mal faze~os em assentir a esse pe- porem todos os seus ·cuidados em conserva:r
~ido, ·que é um pedido innocente; mas cum- illeso o centro, o laço, e a esperanQa do ImPl'e reflectir que se nós na .presente hy•po· perio? Deixarão elles de vigiar attentos na
these elegemos o Ci-dadão, ·que nos é indi· guarda desse deposito s3Jgrado? Sr. .Presicado, suppôr-se-.ha talvez, que vota-mos por dente, eu não temo, que desap.pareça de entre
condes·cendencla; e se a .maioria decidir con-_ nós o .Senhor D. Pedro II, esse penhor dos
tra, então iremos provavelmente offender gloriosos ·destinos do Povo BiJ.'azil.eiro; mU
pessorus estimaveis, o que nflo acontece ~e yistas attentas estão fixas sobre a sua Auvotarn1os com liberdade, sem desig·nação i-n- gusta Pessoa., é um thesouro de tanto preQo,
dividt).al sobl"e este ou sobre aquelle. Essa que ·chama sobre si a attenção de todos os
carta, que se allega, esses sentime!ntos do Brazilelros, e t'Odos estã'O empenhados em
coração paternal, que a fallar toda a ver· conser·val-o. O mesmo illustre Representante.
dadc, nuucr~. se mostrou muito :paternal, es- 1 que taxou os meus argumentos de fracos, di?
ses sentimentos todos, com que se procura certo a.gora não delxará de achar-lhe mais
commover-nos, quem assegura, que não en- alguma. força..
cerra:m uma .perridia'? ·Diz-se, que é a esco·
O SR. CASTRO ALVA.J~Es:
Sr. Presidente.
lha de um ami·go; roas eu observo, que esse Muito me admira, JJUe não se ju;gauclo .::lufamigo é o mesmo homem a quem elle ba- ficient·e pa-ra ~ua.rda:r a Pessoa Imperial do
nio, a quem elte destet·rou e .proscreveu. Que lmpera,dor tres !Membros da Rcgencia, seis.
testemu1nhos de a;mizade! Deixemos expres- Ministros de Estado, e diversas outras pessões vagas, e improprias, que não set·vem soas, que têm essa incumbencia directameute
:rm.ra este lugar, .!)ara uma reunião de pes- a -seu cargo, se julgue ao mesmo tempo, que
soa.s de senso. Disse tamberu, que é de ex~ um só homem s~a ca,pa.z de o fazer. Eu não
'trema necessidade e~ta nomea.ção; que j.á se com:preb,endo .como se acredite em tal profez um a.cto sem numero completo para for· dtgio, e não ,posS'o portanto dar o meu voto
mar 'Camara, e que se pôde por consequeu· nesse sentido. A unica providencia, que e.ra
ela -fazer este. Eu n.ã() vejo porém urna pre- de necessida-de dar-se, j1á .está dada; feita a
cisão igual, que nos constra:nja agora a pres· nomeação da Regencia, acabararn os motivos
cindir das for,mulas Constitucionaes. A elei- desta nossa reunião; eu approvei-a para f'SSe
çao da Regencia era de summa transcenden- fim, ma.~ não a a.p]H'OYO para t:':!nhum outro,
cia., e nenhu.m•a pa1·idade tem com esta~ nós ,porque para nen·hum outro a julgo neceS::lRnã.o podtamos existir sem Governo, mas sem ria.
O .Sr. CavalcanU, dL·pois àe nm
a. ·nomeação de Tutor .podemos bem existir.
Disse~se que a Na.ção <toda espalhada pela
breve discur.so, que não foi colhido
pelo Tachygra.pho, fez o seguinte
extensão do Brazil não p6de tomar a seu
cuicla.do o novo Imperador; mas temos . para
isso a Regencia., temos os .Ministros, qu~
MQUERI:M:ENTO
nem são a Nação toda, n:em estão espalhados
Requeiro o a;dlamento da m:lterh para
pela extensão do Brazil. Esses Cidadãos tão
cGns·picuo.s e ·credores do .conceito Nacional, ser tra:tada eom o numero legal dos rE-spesão bem aptos para gua.rdar e zela.r a Pessoa ctivos Membros das Camaras L~gisla.tiva9. -do novo Imperador. Portanto nada nos obri.ga Lu.ia Oa.va!lcanti.
{) IS.u. ALMEID.A E
ÁLBUQ,l:RT!Qt;~: Eu
a tomar uma deUberação p1·ecípitada.
o Su. CuNHA MATTos: - Disse U\11 illus- ped·i a palavra .par.a res~onder a um argutre .Senador que os meus argumentos eram mento, a qu.e .ainda se não Unha. resprmdido,
muito tr·aoos; a.sslm será.; ma,s ·c.Teio, que mas a que o nobre Membro. qu~; L:'t;! precedeu,
é

par~
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acaba- de i·esponder. Eu julgo esse argumento
especioso; a desconfiança, que póde ·causar
a demora do ex-Iruperador, é sem fundamento; por esse la:do eu não descubro perigo algum; o ex~Imperador ha de sahir, e i1
d·emora, que n-isso pód·e haver, não ha de
ser grande. ·Quanto ao direito, que tem, de
nomear U·ID Tutor, eu julgo que é innegavel.
Por cousequencia bom será, que nos limitemos simplesmente a examinar se é ou não
da competen-cia de-sta reunião a eleição, ou
a a.pprovação desse 1'utor. Num caso de summa importam.cia talvez esti vosse eu por isso,
mas não a.qui, não se dlá semelhante importancia. Um só h·omem não pôde gozar de
toda essa força publica, e de toda essa innuencia, de que se tem aqui fallado. Como
é, que se figur,a um Tutor com tão grande
prepanderancia? Nós muito b0m sabenws que
. .n·ão ê só a pessoa do 'flutor, que tem a scn
cargo o cuidar na educação physica e moral
do Im.per au o r: ao Corpo Legisla ti v o tambem
p·ertence vigiar a esse respeito, e a Constitu-ição 'POSitiv,a;mente lhe incumbe exigir dos
Mestres, uma conta d-o estado do seu ~:tdia-n
tamento. Seja qual fôr o homem escolhido
para TutOtr, ninguem se persuada, que ello
mal"cP,aná i·sola:dam·ente, e sem dependeneia.
da Assembléa. G·el'·al. Não se presuma, pois,
que por se não nomear agora Tutor, o novo
Imperador ha,ja de correr o meunr risco:
quem foi capaz de ope-ral' esl::t revolução, é
tambem C;apaz de o susUmtat·, até porque todos nós temos o maior in.teN~sse na sua conservação. Assento .porta.nto que este negocil)
de que nos ·estrumos occupando, não é de u-rgencia, e· que só deve ter lugar na Assembléa Geral, que dentro em poucos dias de
certo estará reunida.
O SR. ALENCAR: - Sr. .Presidente. 'rem-se
discutido bastante a. questfeo,
mas
nuncn.
pensei, que ena fosse tratada ela maneira qne
tem sido. Eu cuidei que o simples enuncia·do
nessa Carta, ou Representação, dirigida á Asse.mbléa Gel'al, nos fizesse entrar logo na
questão prindpal, ,que era: se não nos achando em numero sufficiente para formar Ass·em·bl'éa Ger.al, podemos aqui trata.r alguma
<.:ousa. Q-uando se deeidisse esta questã·o pela
affirmativa (porque tudo é .passivei decidir-se) seguia~se logo outra questão de direito Constitncion nl. e é se o nosso Im-
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perador dev·e ser Tutor, e se seu Pai lh'o
podia nomear porque de certo o no;;r.;ü
actual Imperador não esbá orphão; Elle tem
Pai natural, este não morreu; e além disso
tem um Pai politko, que é a Nação Brazi·
leira, em cuja T.utela se acha. Se acaso porém decidissemos, que deve haver um 'l'utM
e que· este não deve se-r nomeado peiC? 1-'al
e sim pele, Assembléa Ge!·ul, acabmla estan1.
toda a questão; porque deviarnos seguir então as formula~1 parlamentares marcadas para.
I semelhantes nomoa!;.Ües, lançando mão dú
! escru tini o secreto, e n 11 nca deveriamos entra r
II em dis·c\JSfJâo sobre a idoneidadP. do elegível,
' o que traria após de si questões odios-as e
I summamenle impolitieas. Tem-se desprezado
I esta ordem, e nã.o se
tem tratado de decidir
1 a
primeir·a questão, que me parece dever
atalhat· todas as mais. Sr. Presidente, eu vou
ex·pt'essa.!' a minha opinião sobre este assumpto com toda a fn.1nquez~. Os Representantes
da Nação quando não se aeila.m reunjdos em
numero suffidente. para formarem AssembHh
Geral, ou não v·otam na.s suas re-spectiv~u;
Camar<.>.s, nada podem deliberar; são Ciàa.dãos como os outros. 8e aqui nos reunimn/3
ha dias para eleger a Reg·encia Pl'ov i!;nriP.,
j'á. se mostrou, que só a necessid~;~ie, ·e o
apuro d~s circumstancias lega'lisaTam essa reunião. O Imperio então estava ·ac.ephalo; a
existenda de uma sociedade sem Chefe r·~·
pugna a todo o homem intelligentc; algue;•1
havia nomear uma Reg.encia para supprir n
Chefe, que faltava, e ninguem ruais propr\0
p-ara fazei-o dü que aquelles qu·e tendo mel't~
cido a confia.ncn. popular nas differentes Provi·ncias do Imperio, e tendo clellas todo o cnnh-ecimento, estav~m mais nas dr cu m~tan·
cias de atinar com as .pessoas que mais merecessem a <.:onfi·a.nçfl. Nacional para re·ger ''
Estado provisoriamente. Eis o motivo .por qu,~
achei justa a nossa reunião, e o nosso proe.edi•mento de nomear a Regencia, aliá;s Unhamos para isso tanto dif!eito, como tinha o
P()VO, que estava na.quella Praça. Além dis~o
uma só cousa n"Os restava a fazer, que era
cansequencia da outra, e portanto igualmen-te
jusUflcada pela imperiosa Lei da necessidade, que era daJrmos conta ao .Brazil, e al'
mundo inteiro dos motivos que fizeram ne·
cessaria esta revolu~ão, e que nos levara:m
a el,eger uma Regencia, que neste moment>)
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dirigisse a machina da administração Pu- outr-a algu-ma força: de ma.ie ain-da se não
blica; isto foi feito na Proclamação, que di- mostrou, que a attribuição do Tutor, seja.
orJgimos aos Brazileiros. Na.da .mais resta a trazer sempre debaixo de vista ao seu 'Dutefazer por ora; j.á temos Governo; já. o Es- lad'O. FIJnalmentp, Hr. :Pr:esident131, Já muito
tado não existe acephalo; e pel-o conseguinto bem se tem mostrado, que não ha uma exnada mais poderemos aqui deliber-ar legal- trema .necessidade da nomeação deste T:utor.
men~. não nos achando com o numero suf- Eu torno a .repetir, não marchem-019 t·rregularfldente exigido pel>a Constituição. JDstá e:on- mente, •não precipit~moo a ma-rcha da. nossa
voca.da a Assembléa Geral extraoroinariamen- revolucão; mostl·emCHl'OS como até a.qui dl·
t·e, estamos em Sessões Preparat<lrias em gnos Representantes de um Povo que e.caba.
nossas respecti va..s Camar.as; J)Orta;n to sai·a- de manifestar tanto sizo e p-atriotismo, fa·
mos daqui, e vam-os proseguir em n{)SSOS tra- zendo uma revolução tão 1-mp·or-trunte sem
:balhos até que completada a maioria da re- devram-ar uma só gotta d:e sangu~. Nito ha
.presentaQão 'Nadonal nos roneUtuamos em perigo a temer, o Povo marcharâ na mesma
A-sseml>léa Geral parn en-tão pod-el"m'O..c; tr-atar boa ordem, que até agora tem seguid(), O dia
da materia, que ao pr-esente .se acha em 7 de Abril, quanto a mim, v~io .radicar maJ-e
questão. Eu estou oonvencídD, que o Senhor no Brazil o Systema Mon•archico Represoo~
D. Pedro, ex~I:mpera.d-or do Brazil, quando di- tativo. ·J1á aquene Paço enoor-l'a um Monar·
'l'lgio essa carta foi â Assembléa Gerllll, e não cha, e ~rincezas Brazilekas; essas tenras
a .alguns Representant<es, que estivessem re· criancinhas não ·podem deixar de interessar
unidos; isso pois vigora, que aqU'ella, e não muito a todo o coração vero·a.de.tra.men.te Bt'a·
estes tomara.m em coneideração a sua sup· zileir-o; eu as vi, St•. Pr&sidente; eu as abrapli~a~ Ma,rehemos portanto com lúgalidade;
cei, e quando outr'ora. não costll'mava de
não t:ratemos agora de a;p])rovnr ou reprovar certo beijar a mão de uinguem, eu beHei com
a nomeaçã-o do Tutor propost'O: em Asseill- g:osto, e com ternura •aquellas tenras mãosl·
bléa Geral poderá. ventilar-se essa questão: uhas. De certo, S.r. Presidente, só uma mar·
lã se terá na devida r.onsl-dera~ão a ini-cia- cha inteiramente er1-ada ·da Admi.niatração
tiva de um !Pai, lembrando um Amigo seu passada, .podia occasi'Ollar a nossa revolução;
para Tutor de seus filhos. Est-a ini-ciativa nfío agora porém eu espero que uma marcha Justa
deixam de pr-oduzir o seu effeito em cora- da parte do Governo nos levará á ·]_}rospéi'lções Brazileiros, sen-siveis u:o cet'tJO par-a sa· dade, e fará com que J)o.<;.q.rumos persuadir a.
ber rupreciar o direito n!lJtural, que tem um todas as Nações, que se uma imperiosa ne·
IPai de vigiat· pela sorte de seus tenros filho3, cessidade nos obrigou a -esta rev:olu~ão, ta,mde qu-em se separa para. s-empre. Nã-0 ha bem o nosso siZo, e a nos~ prudencia nos
pressa na 1.1ltimaçã.o de-st-e negocíG; j;á se disse ensinará a usar bem della, e parar no ponto
que o nosso actual Imperador está debaixo qu-e convém, e é absolutamente necess·a.rio ao
da T.utela Nacion•al; e Jâ se mostrou, que systema abmça<l.o e jurado pel·a. Nação BTanão é a. nomeação do Tutor, quem acabará zileil'a. Assim o penso, e o desejo de todo o
com o armamento· dü Povo e produzirá a i-m- meu coração. Voto, pois, que acabemos com
mediat.'\. retira<la d.a ex~I·mperad{)r. Ao Go· esta dlscussã'O, e voltemos aos trabalhos -em
:v-er-no compete dar providendns Jlecessatrias que no-s acha.vam-o-s em nossas respectivae capara realiz-ar-se a sua sabida quanto ailltes, rnaras.
1Havend-o-s·e a materia por dls-cutipois dah-1 ê qn:e depen.d•e em. gi-ande parte a
d·a~
foi disc-utido e posto â votação o
tra.nquilUdade publica, e pelo conseguinte o
requerimento
do Sr. Luiz oaval{)anti,
desarmament-o do Povo. Se a. Regencia ~er
c
foi
ap.prO'Va:do.
cada da força publica não é bastante para
!Resolveu-se então que se p111rtici·
fazer a gua!rda e segurança da P.essoa do Im•pas~·(l
á Reg-encia esta. decisão.
perador menor, muito menos a f.ará o Tutor,
Levantou-se
a Sessã-o <depois doque é um simpl-es homem, um particular,
meio diR.
sem ter â sua disposição nem tropas, nen1
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·Participou depois o m.esnro Sr. Secret!llrio. que os Srs. Senadores narã.o de Itapoã, Mar.quez de Araca..ty e
Viscoi1d.e d.e Ca.yrd se achavam doentea.

0 Sa.. Pll.ESntEN'l'E: - Agora é preclso
o!!ioio àa Omn.am àos Deputa.dos. el'.ipera r a Respo.sta. do J\.Iinistro do Iru ver lu.
- Discussão sobre o raes111o offi.cio
O SB. B.Aaooso: - O Ministro do Jmp~
rio sin·da não recebeu off1olo algum, e por
Fa:'Uaram <>s SJ'B. Sena:dares: Pre..,i- isso não -Be pócle tambem esperar !:l.lguma res.dente. 3 v·ezes; Barroso, 6 ve:oos: Almel-da e posta. Na ultima Ses-são decidia-se, que não
Albuquerque, 5 vezes; Borges, 6 vezes; Mar- se offici-asse ao M.inistro. .e sim 9 Camara
quez de Inhambupe, 1 vez; Saturnina, 1 vez; 'dos Deputados-.
0 Sn. ALMEIDA e ÀLBUQUEBQUE: - DeseRod,rigue:s de Carvalho, 1 v.ez; Marquez de
ja-va saber. em que sentido se vat offic1M" ao
J ac.a.Tep&guá, 1 vez.
Mini.stro do Imperi<>, para poder fazer alg·um.as reflexões.
Acha.n·do-se presentes 28 Sra. SenaO SR. PR'ESIDJi~N1:E: - 01ificiart5e .p?ll'tid·
dores, o Sr. Presidente d-eclarou
aberta a Sessão; e, Uda a Nota do pa.ndo e.star presente o numero legal de Se.dia 9 e a Acta do dia 11 du cor- Dadores para forma.rr Casa. e pedindo o dia.
hora e luga.r, em que ha de ir urna Depu·
rente, foram a.pprovadas.
tação saber o dia e hora para a Missa so
O Sr. S'8c1•dario fez a leitura. do l~mue do Espi-ríto Santo, assim como para a
seguintt
Abertura da Sesaão.

L~:J'itu.ra do

0 SR. ALMEIDA E ÁLBUQ'G'"ERQUE: - - E•
sobre isso mesmo, que eu tenho de fazer algumas observa~ões, e assento que o olY.iecÍto
11
·Illm. e Exm. Senhor. - Em virtude do as merece. Nós estamos com uma. Regencia
Decreto de 3 de Abril corrente, que convocou Provislon·a.l; Regencia que foi sim installaextra:ordinaria.mente a Assembléa Geral, a da por meios .e:x:traor.dinarios, que imperi..ooas
Camrura. dos Deputa;dos, hoJe reunid.a. com o cir.cumstancias exigi-am.; mas por isso não
numero legal de seus respectivos Membr-os, deixa d.e ser Rlegencia P.rQvh;ional. Nós te·
tem resolvido enviar uma Deputação de setn _ mos marcado na Constituiçã.o, que o llrimetro
M~embros á .prese~ca da ~gencla. Pr.ovisoria jacto, que tem ·a exercer a Regencia Pro"~rl·sio·
a pedir des1gna~aa do di18. e hora. para a j nal ê convocM" a Assem:bléa. Geral, por·a est~
Missa do E-spirita Santo, na Cap.ella. Impe-1 n.omea;r a. Regencia Pel"m..anente; e diz mais
ri·a-1, assim como pa,ra a Sessão Imperial da. i a Constituição, que o Senado a. corn·oque, no
A·bertur.a. E para esse fim tem a mesma C3.- r caso em que a Regencia Provisional o nã.o
1nara adopt.:1.do por a8lora. sónrente, e na pa;rte fuça. Logo, sen-do do dever da actual Regeu·
r-espectiva í1 solemnid-ade da l}roxima. wber- ci.a convocar i.mmediata.mento a Assembl'éa
turn da Assemhléa Gera.l, o Projecto de Re- Gür'a.l par·a. o fim ex·p.resso n·a Constituitão. 0
gimento eommum, a.pprovado pelo Senado, sendo tambe.m. do dever do Stmado oom•ocal..a
com a alteração de ficar a 'Regencia •Provlso- quando a Regencla Provisional o nfi.o f-aça,
ria, tendo assento igual a·o .do .Pr-esidente da pareci<a-me ;por i.sso que a primeira. cousa. q~c
Assembléa Geral, como já se lH·a.ticou. O que tin.hamos a. tratar era da Convocacão da Al:.·
tu:do partici-po a. V. E:x:. d-e ordem d-a Caruara sembléa. Geral, p·ara. esse mesmo fim ex.doe~ Deputados.
presso na Constituição: o de eleger a EtegenDeus gu-arde a V. Ex. - Paço da. Ca- ela Permanente, e marcar os limites da sua
mara. dos Deputados, em 25 d'8 Abril de 1831. AutorMade. Para. conhecer-se quanto ê fun- Luiz lt'1·atácisco de Pau.za OavaJcanti tle J dada esta ol)inião, eu farei lembra.r ao Sa-~.Jbuquen]itc. - Bento Barroso Pere·tm.
nado, que o m~smo que acontece agora podia
OFII'ICIO
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acontec:er v. g. no mez lle Janeiro: e o q1w 1 vemos presci·n·di•r das formukts preecri.ptas no
deveria então praticar a Regencia. Provisio- \ Regimento a·ce1·ca da reunião em Sessões
nal? Conyocava a. Assembléa Geral para ele- Preparatorías para a Sessão a.nnual, e offi·
ger a Regencia Permanente, e era esta, que cia:r de novo á Camara dos Deputados, .partiteria de abri·r a Sessão Ordinaria em tempo cipan·do que hoje se recebeu officio, e que
cmnpetente. Por consequencia segundo a Con- nos achamos com numero suffici:ente de Memstituição, deve a Rtegencia ou o Senado cou- bros .Pa.ra se ahl'ir a Assembléa Geral ext1'aor·
vocar ex:tram•dinariameute a Assembléa Ge· dina;ria.mente convocada, of.fi:ci·ando-se tambem
ral para o fim de se eleger a Regencia Per- ao Ministro do Imperio para que designe 0
màJnente; .não obstante, vejo•me no presente clia e hora para a Missa do Esph·íto Santo e
caso um pouco embaraç-ado, pois se a Cou- abertura da Sessão.
stituição por uma pa.rbe impõe este pl'.eceito;
O Sn. B.a.R.noso: - F-oi em pa~r.te nessG
tarubem por outra determina que a Sessão sentido que já se offíciou ít Camal'a dos DêPll·
Ordi-n~a-r'ia comece todos os wnnos no dia 3 tados, e se nã'o acontece o mesmo a res.peito
de Maio, que não só está tão ·perto, como ac- do Ministro do Imperio, é porque o ·Semudo,
cresce que até a Oamara elos Depntrodos j'á dizendo eu na ultima Sessão, que era. necéspedio hor·a e lugar para a Sessão Imperi-a-l sario. officia r-se a esse Ministro, resolveu .que
da Abertul'a. Queria pois que a'Utes de tudo se oHkiasse rnni·c.amente â Cama.ra dos Depu~
se decidisse por que manei.ra se h·a de offi· I ta.dos. Permitta-se-me ·agm'a observarr. que uo
ciarr ao Governo, tomando-se porém em con- officio, que temos ·de (lirigir ao Mi-ntstro dü
síderação o que tenho ex<posto.
Imperio, não se pede di•a, hora e luga.r, nem
O Sn. B.ARuoso: - Parece-me, pelo orfi~ para a Missa do Espirlto Samto, nem PaJl'a a
cio da Camara d-os Deputados, qne o fim para abertm~a d·a Sessão, mas· sim PM,a a Regeuque pedio dia e hora foi para a abertm·.a da cia receber urna Depntaçã.o dO S1enado. E de
1Sessão Extmo:rdina.ria. Diz o officio (luu-o). qu.a,ntos Membros ·ha de ser composta. essa
Esta referencia ao Decreto de Oonvo·cação Deputação? Eis a;qui uma nova questão, que
favorece o jui?;o, que ·formo a este respeito. devemos decidi·r. e ;decidir com brevidade,
Nós mesmos não estaJmos aqni reu11idos em porque seria h"·risorio off.ida1r-se a respeito
Sessiio Preparatnrta para a abel'tura da Ses- de uma Dep-utação sem se sa>ber ainda qual
são OrcUna.ria, ma-s sim em virtude do De- seja.
e1·eto de 3 d-e Abril, que convoco L\ a AssemO Su. BoRGES: - Ne.sse -caso vãínos a
bléa GeJ'íal extrao.rdi·n-arlamente.
cumprir as formul•as do Regimento nessa
o rSlt. AM.:IEIDA E AL13UQllEUQUE: - Se o pat'tJe, porque é bom não prescindir de !las.
officio da CamaTa dos Deputados é ness~:.· (tUMldo Bão adoJrbav·eis. A Deputação, qu•e se
senti-do, be.m; da mesma fôrma offici>aremos manda.va, era de sete Membros, porém como
ao Ministro. Todavia torno a lembrar a.o Se- a Regencia não gosa a.s mesmas attribuições
nado, que o pri·meiro obj.ecto d·e qne nos de- do Mona1~cha, e trunio assim que a Constituivemos oc·CUipa.r é de eleger a. Regencira, e ção diz, que a Assembléa Get•al lhes mat·carã
m•al'car as 'Sll'll)S attl'ibuições, depois seguirê· os limi·bes, julgo que dev:e s·er éle um meum·
mos as mall'Chas ordina.ri·as das S·essões. JuLgo I numero. PortBJnto .proponha V. Ex., Sr. Pro·
ser este o uuico meio de sahir.mos das diHi· siden-te, ti. Camara se a Deputa~ão em lugar
·c:u1daJdes. que nos cercam.
de 7 Membros será composta de 6.
O SR. BonGEB: - E·st:rmos i·eunidos para
O SR. AummA E ALnUQUERQuE: - !Per·
cumprir o Decreto da Coll'vocação Extra:ordi· doe o meu nobre Amtgo: supponho que o
naria; e bem que o motívo, que houve para Regimento commum trata dessa-s Deputações.
o Sn. PRE8Ill'ENTE: - o Regimento Com·
isso, desap·pareceu coro o homem que tez a
Convoc·aÇ}ão; comtuüo, visto ser P'l'Cciso que mum designa ·a •Deputação, que ha de l'ecebcr
!ll'OS reunamos na fórma da Constituição, o
a Thege;uc:üa. n:o .Sen·aJdo, e não a que ha de ir
,que não teve lugar aM agora por falta de á •J:n•esença da Regenda..
numero legal doo Membros r·espectivos -na
o Sn. BoRGES: - Agora v·e}o que o ReCaJma;ra dos Deputa-dos, pois ai-nda hontem ~ ) gimento Commum estabelece que as Depu·
que ella o p()de realisa.r; parece.rne, qu·c de- tações para receber a Regenci.a, sem•p.re se
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formarão d·e Ulll tm·ço de Senadores, e uow:; .
iDecidio-lse affirma.ti vam ün te.
terços <le De.putados; por consequencia ad·
Tratan-d<l-'se em seguJ.ro<en.to da 2"
opteomos o mesmo prinei•pío; a Gamara do;;
•Parte do offício, que fica transcriptc,
Deputa:dos, segundo consta do seu officio, re·
a.cet•ca do assenlo, qu;e devem ter os
solveu enviar urua. Deputn!;;ão de 7 1\'Iem.bros,
Membros da Regencia Provisoria no
enviemos ·nós uma de 3.
Acto da Sessão Imperial da abertura
O SR.
BOR(JES: Conformo-me com a
úa Assembléa Geral, teve a palavra
opinião, de que a Deputação sela de 3 Mem0 t'SU. MARQUEZ DE l"-HA:i.\lHUl'E:
(Não
bros, não pe1a iUação do que estabelece o
foi
ouvido
pelo
'l:a.chygra,pbo).
Regimento Conuurum; mas pela differença
O SR. Bmww:;; - Jâ está decidido que ê
&as pessoas, a auem temos de as dirig·ir, vindo
assim pertencer ao Impet'a:dor as de 7, como Assembléa extraordinaria, e não l\. m·dinaria
designa o Regimento Interno; á lmpel'atriz annual. Quanto ao as-sento, que deve ter a
Hegencia, estou conforme com o voto da ca.·
Regen•te as de 5; e á Regencia acs de 3.
mara
dos Deputados, para que seja o mesmo
O SR, Bonm;;s:
Apezar da opinião do
que
teve
no día. da eleição.
illu-stre Senador, sustento, o.ue a Deputação
deve se1· de 3 Membros, porque ha um ReDecidia-se, em contormldade com a
gimento, que foi aqui approvado, e diz, que
opinião dos Dcputa•Uos, e o.ue nesta
o Senado nomeará pa.ra as Deputações n
tntelligtmci.a se otficiasse á m1es:nut
terça parte do numero, que nomear a CaCam&r.a.
mar-a. dos Deputados; esta nomeou 7, nós d8rPropôz então o Sr. Presidente, que
vemos seguir infallivehmmte essa basf:.
o Senad·o decidis::;c de quanto~,; MemO SR. B~RRuso: - ·Devo salvar a minha
·bros se dev.eria compôr a Deputaçüo 1
()pmião. O Regirnento Commum trata da.:;
que ha de ir á ltege:n:cia:
Deputações das duas Camaras r-t:"unidas efl1
Venceu-se que fos·se composta ae ;;
Assembléa Ge'l·al, c não das .DepU>tações d>'l
M·embros, e que fosse nomeada. irumecada uma Cam::vra separada•mente, no que lla
diatamente.
grande differenç;a. De mais esse Regimento
Pl'ocedeu-se então a sorteio, e saj·á não existe, caducou, e ta'nto é assim, que
hir·am -e lei tos os Srs. José Saturni no
n·o officio da Camara dos Deputa.clos, vem a
·da Costa PerE',i'l~a, Marguez de Ma~
clausul·a, de a mesma Ca:mal'\a o haver adricá e Mrurquez de Jàcarepagua.
optado - por agora sômente
accrescen·
ta.ndo ainda '1 e na p·arte re~pectíva da r,;o0 SR. SATURNINO: E' pl'eciso sabe'r se
lemnida.de da proxima abertura da A-ssembléa.
GenaP'. Log·o, náo se pôde ·dizer, que seme- ha ue ·dar-se á Regencia o tratamento de Majestade.
lhante Regimento está em vigor.
0 SR. RODRIGUES T>R 'UAIIYALHO: - Eu
O SR. BoRGES: - Uma vez que a Uamara
dos Deputados dlsse que o adoptava, segue...ge aeio, quo o tratamento de Majesta.de não tem
que está em vigor, embora seja po·1· agora só- lugar neste caso. Nem sempre, que se dá um
tr•atrumento por escripto, deve dar-se ígua.l·
1nente.
men•te
por palav.ra; e tanto assim, que nas
Vando-se este asstHlliilto por discutido, pro-pôz o Sr. Pl·.esideute á Ca- Leis, que ma:nda.m dar tratamentos, se in-dica
ma:ra, se approvava, que se officiasse esta circumstancia. O Conselho da Fazenda.
ao Ministro dos Negocios do Imperio, tem o tratamento de Majestade por esoripto,
afim de saber-se o dta, hora, e lugar mas quando entra-m no T.ribun.al -algumas
em quo a Regencia Provisoria devia. parte::;, por exemplo, na occasião de dai'em
Teceber uma Deputação -do Senado, lanços para contractos, dirigem-se ao Presique tinha de pedir a designaç[o do dente, e dão--lhe o tratél!mento que elle tem.
dia e hor•a para a Missa solemne do O mesmo aconteci•a no Desembargo do Paçot
·~spirito S·anto na. l1nperial Oa.pella, que lá i:aru os Barcharels fazer as suas leitu~
-aassi·m cotuo para a Sessão Imperial ras. A Regencia de Portugal tem por um deda a-bertura. d·a As~emb!êa Geral:
creto especial o tratamento de 'ExcelJenci~.
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uma. palavra, o trata.mento é objet.to de
uma Lei, e não existindo esta Lei, não esta·
mos agora em occasião de a faz.er. Póde porta.nto, para evita.1· duvidas, o nobre Orador
f.a:llar impessoalmente, o que nada custa a.
fazer.
lEu julgo, que isto nã.o
0 Sn.. BoBOER:
é objecto de votação, porque não vejo necessh1ade algmnad.e usa·r-se de um trata.mento
directo, e será bastante dizer..:se: "O Senado
nos envia á Regencia para sa:ber isto ou
aquillo". Assim estão desfeitas todas as duvida.s. illu que lido com a Regencia. e estou
em t•elação com ella diariamente, ní\o tive
ainda occasião de ser necessario dar-lhe um
t•·atamento directo.
O Sn. MAUQUI~Z DE .TAcAltEPAGUÁ..: - (Não
se entende a decifração do T·achygrupho) ·
O Sn. ALliEJDA E ALBUQU,h;UQm:~
Nã.o 6
preciso dec1arar no officio se estamos reunidos por Decreto de 3 de Abril ou por Decreto de 4?
O SR. B.Atmoso: - Eu faço tenção de ol'ficia;r men.cioll'ando o Decreto de 3 de Abl'il,
porque foi em virtude delle, que o Senado
se J·eunio: se houve algum outro motivo pai'<t
a reunião confesso que o não conheço; mr.s
se 0 Senado e.n•tender, que não se deve mencíonar a:quelle Decreto, pôde decl8Jral-o.

O Su. lVIAu<~uEz lll!l BAHH..!.CJ<~i'IA: - A Acta
diz, que se trataram differentes objectos, e
accrescenta, que não se votou sobre ellcs;
ruas observo, que não menciona quaes fora.m.
Deste modo ignora-se inteiramente o que St~
tratou ; eu por exemplo, não sei se essa materia era interessante, e se teria a dizer sobre
ella alguma cousa. Com isto não C]uero motiva,r innovações, fa.llo unicamente para oblet·
algum esclarecimento.
O Sn. MATTA BAC'ELLAR: - AJ.gun·s ohjeetos se trataram, mas de tã.o pequena entiílade, que eu julgum desnecessario especificai-os
na Acta, muito principa.lmente
não tendo
entrado nenhum delles em votação. Recordome, que um desses objectos foi a observação,
que fez o Sr. Saturnino pai'a saber, se deveria dar-se á Regencia o tratamento de Majestade; de semelhn.ute interesse eram todos
o;, outros; e por isso me paTe.c.en, como já
dissf>, ser desnecessario mencional-os; poré-m
Senado quer eu os vou mencionar.
Foi approvada a acta.
EXPEDIENTE

O Sr. lu Seoretario leu os seguintes officios:
1.'' Do Ministro e Secretario de Estado do::.
1
Nenhum destes objectos toi
Negocias da Justiça, remettendo por cópia o
mettido á votação.
Decreto, pelo qual se acha interinamente en·
•Declarou então o Sr. Presidente que 1 can·egado da Repat·tição dos Negocias du
haveria Sessão no dia seguinte, pelas fmperío.
dez hora.s e rneia da maJnhã.
1
.2." Do Míni.stro e Secretall'io de J!Jstadu
l .. evantou-se a presente Sessão pou- elos Negocias do Imperio, remettendo por cóco depois do meio dia.
pi·a t) Decreto, que declara sem effeito outn
de 3 do coneute, pelo qual foi convocada
e~traordin-ariamente a Assem.bléa Legislativa.
3.<> Do me5lllo Ministro do lmperio, participando, que a Regencia Provisoria houve
SFJ.SSÃO P&IDPARATORIA, EM 28 DE
por bem designar o dia 29 do corrente para.
ABRlL DE 1831
receber no Paço da Cidade, pela uma hora
Pl~ESIDENCIA. DO Rlt. BJSPO CAPEI..LÃo-i\f.ÓR
da tarde, a Deputação do Sena-do, que se des·
tina a pedir a designação do dia e hora pa.r<l
Leitura ele otf'icí.os. -- Disousslio sob-re a no- a. Missa do Espirito Santo.
mectção da Regenc·ia
Ficou de todos os o.fficios inteirado
o Senado.
Aberta a Sessà:o com 28 Srs. SeTendo então obtido a palavra, disse
nadores, leu-se a Acta da antece0 .SR. SANTOS PINTO! - Não sei resoldente, e ter.mina:da a sua leitu·ra,
ver-me sobrª o que devo praticar, na qualidisse
J
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dade do Membro da Commissão de Policia a 1 singularisar-!.Ilos, nem proceder em opposição
respeito da ar.maçno desta Casa para o dia com a Camara dos Deputados.
e bot·a da abertura da Sessão. Duvi-dando reo SI{_ ALlln~mA E ALDuquF;IH}uE: - Não
gular-me pelo que se fazia em occasiões se- estamos a querer fazer isolad!amente, o que
melha.ntes, visto ser a Regencia, e não 0 não podemos, nem devemos. Eu costumo falImpera·dor, qn~ ha, de abrir a Sessão, peço ao 1a·r muito clam, disse e torno a dizer, qu.::
Senado a sua ue!íberação a este res-peito.
esse negocio do tra.tamento ela Rcgeneia não
0 SH.
CARNEIUO m·: C.un•os: - Eston é para agora. O Se.nado só por si não pód,j
persuadido, que a arnmcão da Casa dev·e ser conceder tratamento algum, é uma Lei que
a mesma, que até agC>ra se fazia, porque a o ha de daor. Tll·ate-se embm·a. a Regencia por
Regencia, a.inda <rue não seja o Imperador, Majestade, mas faça-se isso sem que nós o
falla comtudo em uome deite; a diiferença autorisemos, e nunca se diga que exorbitamo~
cousistirá no assento, e na Deputação, porém do circulo das nossas attribuições e que a
no mais creio que nlio deve alterar-se a pra· mtaçáo de uma só Ca•mara produzio o effeito
tica seguida. Por occasião de ventilar-se esta. de uma Lei.
O SH. SA!.'JTOS PINTO: - Lembro-me, que
materia, lembrou-me expór a minha opinião
sobre o tratamento, que se deve dar á Regen- nas 1·euniães das duas Camaras em Assemcia. Ponderou-se. que não se devi·a dar á Re· bléa Geral, a Casa esteve pr-epa.rada deste
gencia o tratamento de Majestade, porque nã.t mesmo modo, com a differença de ter maior
havia. Lei, que expressa-mente lh'-o concedesse;
nu mero de cad·eiras; a:ssim c_r;eio que nad,t
mas nós vemos, que aos Tribunaes se dava, e ·mais é p1·eciso; e entrebl;nto poupam-se des·
continúa a dar ainda esse tratamento; nós pezas, que o Estado não está em circumsta!lvemos, qne agora mes·mo a Deputação da Ca- cias de fazer, ape~ar de se acharem hoje nmit,.>
mara dos Deputados não llSon de ou·tro no r-eduzidas, pois importando noutro tempo em
Discurso, que dirigio á Regencia: logo, que 300$000, depois que eu tomei essa r.Hrceçilo
ernbaraço pôde haver em seguirmos a DH?SJma não importam em mais de 70$000.
mat·cha? Eu não vejo nenhum.
O SR. BARnoso: - ,Eu estou persuadido,
O Sn. ALl\IEIDA E Ar.BuQt.mP.QUE: ~ N esb que os exteriores influem muito pa.ra a maior
mesma Casa decorada simplesmente, como ou menor consideração de qualquer acto, e
agora está, se reuniram os M-embros da R~ assento que não devem ser trata;dos com in·
gen:Cia, quan·do prestaram o juramento, e tudo differença. De mais s-endo de grande galla
se fez sem essas aTmações, sem esses peda- para a Assem bJ.éa Geral, segundo o nosso Re·
ços -de cortinas, que só prestam para gasta!' gimento, o dia da Sessão da Abe.r-tura, e dedinheiro. Esta Casa da fôrma. que está, está terminando a.lém disso a Constituição, que
muito decente, agora é tempo de economisa·r, essa Sessão seja Imperial; parece. Qlle para
e não de bota.r dinheiro fóra. Quanto á ques- irmos de accôrdo com a Constituição, e com
tão do tratamento devo dizer, que não é ::~. o R:egirnento, nada devemos poupar da nossa
occasião propTia para tratar della, é objecto pane para solemnisar esse Acto, e revestil-o
de toda a pompa, e a.pparato possivel.
que só pôde seT d·ecidido por uma Lei.
O Sn. CARNErno DE CAr.JPos:
Não me
Da.ndo-se finalmente por conclui-d<~
conformo com o pensa·r do nobre Senador.
a discussão sobre estes dous pontosj
Verdade ê, que Já tivemos aqui uma reunião
venceu-se, quanto á a,rmação da Casa,
d-a Regencia., mas foi uma reuU'ião fortuita,
qu·e se praticasse o que era, costume
filha de cirmrmstancias extraor.dinaTias, e a
fazer-se em semelhantes occa.siões; n
respeito da qual nada e1·a possível ter disquanto ao tra.ta~uento, que a Depuposto; mas agora não é assim, temos tempo,
tação deveria dar á Regencia Provisoe deve-se fazer a abertura da .Sessão com
rla, que não houvesse votacão sobre
toda a solenmi,da;de. Disse o nobre Orador, a
tal objecto.
designaQão do tratamento é objecto de uma
Venceu-se mais, que no Acto da
Lei; eu sou tambem da mesm:a opinião; mas
Sessão Imperia.l o Throno estivesse
emquanto não temos essa Lei não queiramo~
descoberto.

3U

Sessão Imperial da Abertura da .Assembléa Geral Legislativa

O Su. SA~Tos PINTo: - Tenho a repre.Levantou-se immedíataJl\ente a Sessentar sobre uma nova ruateria. O Porteiro
são.
B·ispo
O(J;peUlio-M 61·~
Presido . Senado teve um a·ugmento de duzentos
dente.
Bento Bm-roso Pe·re-i:ra, 1"
mil l'êís no seu vencimento annual, ficando
:Secretario. - Jos(~ 'l'ri.ceira da Mattrr
com a f.ncumbencia do asseio da. Ca.Ra; quer
Bacellar, 2~> Secretario.
ef·IH agora F-mher se está comprehendldo na.quella quantia. o ai ug;ucl de um preto CJU0
faz esse serviço, assim como algumas de3pezas mim'las, QUC são indispensaveis. Pro- SES18XO lil\II<PERIA•L DA ABERTURA DA A.Sponllo.;rne isto, respondi que não lhe abona.va
.SJDM.D'L:IDA G'ERAL LEGISLATIVA NO
despeza alguma, visto ter havido aqueUe au
'DfA 3 DE MAIO D:E 1831
gn1ento, sem ordem do Senado. Requeiro,
portanto, que se me diga o que devo fazer.
PUF.SIDENCH DO SR, niSPO CAI'~LI ..\.0-MÓR
O SR. B.Aun.oso:
Pa,rece-me, que nfw ,3
matel'ia para se tratar ;;rgora, e dev·e ser ou- Ohcg(ula (l(t Reue·n.cin. -· ll'al1a do P·rcsír1f'Jtte.
vitla a Commissão com))etente; porque aqui
cHr·i-tlilla tí ,1.1/.{jemblé(f. Gcm.l.
estou eu, que sou Membro dessa Com.missão,
e Secretario, e não sei de n..ada disso. Emfim
Reunidos os Sr,s. Senadores e Deput3Jdos.
reserve-se esse neg·ocio p·ar.a ocensião oppor- pelas onze horus da marrhã, na Sala das Sestuna.
sões do Senado, Coram nomeados á sorte pa·ra
Declarou então o Sr. P·1'esi<1ente, a De))utaçã.o, gue devia. receber a Regencia
que hay,eria Sessão no dia seguinte, Provisor.ía, os S'l·s. Deputados: Vena~ncio Her;.·
pelas dez horas e meia da ma,nhã, e L'iques de Rezende, .José Ribeiro Hoare.s d~.
levantou a presente Sessão pouco an- Rocha, Luiz Frandsco .de .Paula Cavalcanti,
tes -do meio dia. - B·ispo OatpeUão- Joaquirn Mariano :de Oliveira Bello, Fz·ancisco
Mór, 'P1'esidente. - Bento Banoso Xavier Pereira de Brito, Francisco do Rego
Pe1·ei1·a, ln Secretario. - .José Te·i- Ba:rros, Sebastião .do Rego Barrog, Er,nesto
mei1·a rl<t Matta. Barr11ar, 2" SecrE.>ta· lf,erreira Fra·nçn, Ft·ancisco de tl'an.la de Al,rio.
meida e Albuqnet'que, .Pedro de Araujo di!
Lima., ·Fra•ncisco José Coelho Netto e Joa,quím
Ma.t·cel\ino de Brito ; ·e os Srs. .Sena.dm•es:
Barão de Itapoã, M·~rquez de Barbaceua, D.
NOTA DO DIA 29 DE ABRIL DE 18:H
Nuno Eugenio de Locio, Ma.rq.uez d.e •lnhambupe, •Manoel Caetano de A1meida e Albuque-rAos vinte minutos para as duas horas da rrue e P.edro José da Costa Barros.
tarde, não havendo numero ~:mWciente de
Ao •Ineio dia, annunciando-se a chegadr~
Sr·s. Se-na,dores para formar Casa, e tendo-se r.la Regelicia, sahio a ·esperal-a ao topo da
recolhido a Deputação do Senado, qu<e havia es.cada. fl, DepntaQão nomeada.
hlo pedir á Rege.ncia Proviso1·ia a designação
Logo que a Regencia tomou a.ssento, o
do dia e hora para a Missa do Espirito Santo, Presidente da mesma dirigi.o 'i't Assembléa Gc·
o Sr. S·aturnino, na qualidade de Orador della, ral a segtün te
disse, que tendo a Deputação s-ati-sfeito a. sua
missão, o President·e da Regen:cia respoodera
que ella, cm nome do Impera,{lor, ha.via desiA u.yngtos c D·lgn:ist:~fm.os F/,·n.horiCg Reptl'gnado o dia 1" <le Ma.io PM'a a Missa do Essenta.nies
lla Na~~lio:
pírito S•:mto, na Imperial Os-pella, pelas 11
horas da ma·nhã, e que o A:cto da a·beYtma
A vossa l'ctmião 1é sempre motiv·o de gt;da Assembléa Gera1 seria ao meio dia, no
t·a.I
contentamento, ·e na·S [lresentes circumPaço do Senado.
sta.ncia-s elle requinta com ver-vos reunidos,
Foi recebida esta Regpollh\. com J)fla f'onfia,nc;a do Imperio na \fossa sabedoria
muito especial agrado.
c no vosso iHustrado pa·tl'iotismo, que ~e

Sessão Imperial da Abertm·a da AssemiJiéa Geral Legislativa
alenta com as Glorias da Patriat e prosperidade dos 1Povo.s, e não desanima 11em ·Se acobarda .com as suas desgJ'aças.
São assás ·noto·rios os acontecimentost qúe
occorreram nesta 'Capital desde 12 de Ma:rço
atê o dia 7 de Abril, dia mcmoravel para o
Dr2.zil pelo heroismo de seu::; Filhos, triumpho
da Libcnlade .Constiíndor\al, e denota dos
ini.migos da Indepeuclcncia, Gloria á. NacionaHdatle Brazi1eira.! ~ão referiremos as causas
proximas, e remota.s, ·que i.uflamma.ram os
animas dos nossos briosos 1Concidadãos; ellas
vos .são bem conhecidas; entreguemol-as ao
silencio para não misturarmos .nanações luctuosas com o jubilo, que a todos inspira a
vossa tão suspirada installaçãot contemplemos
sóm·ml:te o quanto nos foi IJ)l'opicia a Ptovídencia, ·coroa'lldo os mai.s vi·vos .esforços empregados na sustentação rla .Liberdade, com
o precioso resultado da Abdica.cão valuntaa·ia
do ex-Imperador D. Pedro I em :Seu Augusto
Filho, ora nosso Imperador Constitucional,
por virtude .da .Lei Fundamental o .Senhor D.
Pedro II, que Deus guarde.
Uma 11'evolnção tão importante, como inesperada, exigia providencia-s extraoruinarlas;
e não se achando .então reunida a Assero.bléa
G~:>rnl, pa.ra dal-as na fôrma do artigo 123 da
Constituição, nem podendo ter observanciA. o
artigo 12.J., {)Oil' :não exi.stir 1Ministerio no fa.ustissimo dia da Abdicação, o ·da m·dem aconsclllat·arn a J'etmiã.o, neste Paço do Senado,
dos Augustos Representa111tes da Nação, que
se achavam nesta ·Côrte, os quaes, impel\ido3
pela urgenc!a das circumstancias, e animados
pelo voto do Povo e Tropa, nomea:ra:m uma
Regencia ,provisoria de tres Membros, .para se
não conservaram em abandono att :r-edeas do
Goveflno, e prevenirem-se os desastrosos e·fl.'.eitos da ana·rchia.
!Depois da sua nomeação e juramento, a
R,egencia procetleu logo a .compôr o Ministerio, e a ·dar toda.s as providencias que estavam no seu alcance, para acalmar as paixões,
socega1' os espíritos e segurar a ol'dem publica; considerando tMnbem como um dos
mais importantes dev·eres render graçaH ao
Altissimo pela victoria incruenta da Liberda.de, e por ie:so n1ai.s gloriosa, e pela exaltaç;áo do Senhor D. 'Pedro II ao 'I'hrono deste
Imperio. No dia 9 de Abril S·e verificou aquelle
religioso aeto, a qne assisti-o o Mesmo Augusto
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Senhor, acompanhado da Regen.cia. Nã.o foi

só solomne este dia, elle ·Se fez tambem ruemoravel pelo contentamento geral, e demons·
trações não eqnivoeAs do intenso amor e respeito, com .que o 'Pcvo sandon o seu novo il\'Iona.reha, ai1nda infante, genuino Brazileiro, ~~
sagrado objecto da. :ma patl'iotica venera~ão.
J!:sb.
· h·ovisoria tem ago;ra a
satistaçflo de abrir, cm Nome do IrnperadOl',
a Sessão onlinaria Legislativa. já que a falta
do ·numero legal dos Senhm·es Representante.~
não perrnittío que .se verificasse a Sessão ex·
traordinaria. Cnu.Iiando na vossa. sabedorjn,
ella espera c1ue ratifi.careis o acto da. sna. nomeação, e existencia provi-sional, em considcrn<:ão da necessidade urgeutisshna, e tlas i'ln·
periosas cir-cum .:;tancias, c1ue a <d.eterminaram,
e referindo-se aos Relatarias dos .1\!Ji.nistros e
Secretarias de ·Estado pa1'a as informaçÕcõ
sobre a Ad.ministraç::ão Publica em os seus diversos ,ramos, nfw ousa propôr-vos, n.em .recommendar-vos o1)jccto algum de interesse, e
utilidade Nacional, pJra occupar o vosso ·es·
pirito na presente .Sessão, por .estar profttll·
damente convencida da vossa superior intelUgeucia e pleno eonhecimento das medidas
Legislativas, de t1Ue necessita a Nação.
O dia 7 de Abril, Augustos e Dignissimos
Sen1wres Representantes {la Nação, .será um
dia para sempre memoravel nos lj'a.ctos do
Brazil; elle ·removeu os embaraços, qne a
prepotencía, a intriga e a ignora.neía muita:;;
vezes oppunham ·áS vossas sabias lle1ibaraçõE7s
em beneficio 1da Pu'b'ia, elle fez luzir a At1·
rora da felicidade. As Províncias de S. Paulo
e Minas Geraes receberam e applaudh·am co.u
transporte de jubilo, e en thusiasmo, as no ti·
cias do triumpho da Uberdade. ~~ de ·espm·ar
que as communicações, que se enviaram ás
outras PJ·ovincias, tenham nellas iguaes re. snltados, mesmo na ·Bahia, onde os primeiros
acontecimentos da Gôrtet nos infaustos dia~
·de Março, fa7.elldo a mais funesta impressão,
haviam dernasíadarruentc infla.mmado os anl·
mos de alguns Pa.tl'iotas, leva;ndo-os a fazm·
requisições exage1·adas, e a .praticar actos lndiscretos, que toda a pt·ndencia das Autoridades não tinha :=tinda bem podido remedüur.
- Ao vosso .Patriotismo c sabedoria, toca tomar agora as medidas adequadas ás circumstancias extraordinarias, em que nos acha·
mos, e a-pokw competentemente a acção do G'>·
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ver.no, para que se possa felizmente dirigir, e
levar ao cabo o grande movimento desta noVi\.
Rcgenera9ão Nacional. A Protecção Divina,
que tra.nsluz em todos os gra-ndes acontecimentos Políticos do Brazil, presidirá com a
sua benefica influencia ao vo:;so zelo 1nfatlgavel pa.ra o bem da Patria, e srgu rará aOi::
vossos trabalhos Parlamentnres a. verdadeira
gloria, que aguarda aos defensores dos dir·3itos sa·grados das Nações, aos amigos da humanidade, e aos sabios .cultores da razão, e
da -liberdade. Mruqtwz rle Oara·vc11as.
Nf.coláo

Pereka

de

Oa1Htl08

Termla:ndo e~lo Acto, retirou-se a
Regencía com o mesmo ceremonial
com que Unha sido recebida e immédiatamenle levantou-se a Sessão.

PRIMEIRA 1SE.SSÃO OBJIHN ARIA, EM 4 DE
MAIIO DE 1831

ela nova Mesa.
da8 Oommissôes

O Sn. SA::s-·ros l?rNTo: - Lembro, tfue o
Senado del.etminou que a Comnlissão de Cotl-

stitul!iã.o interpuzessa o seu Parecer a respeiU
dos Senadores que não comparecem, ou seja
por doentes, ou por qualquer outro motivo.
Rogo, pois, a V. Ex. que haja de convidar a.
Commissão para c1ue dê o seu Pareeer.

l'ergu.eiro. -

1:-'rrm (·is c() de L·i:ma e. 8U·va.

N otneação

cia ·por acbaT·se doente; e igual partici.Pação fez acerea. do Sr. Evange~
lista.
Ficou de tudo o Senado inteirado.

0

Sn.

CARV AI,HO: -

Eu

etc.
ResoiYeu-se que o olificio do Sr. Estevão r:Ja Cunha fosse remettldo li.
Commíssão de Constituição para. dar
o seu parecer, não só sobre este Sr.
Senador, •mas tambem sobre os que
semelhantemente •não comparecem ao
Senwdo.

No·mcação

Fallaram o~ Srs. Seuadmes: Santos
Pinto, 2 vezesi Rodrigues de Carvalho, 1 vez;
Presidente, 1 vez: Borges, 5 vezes; Almeida
e Albnquerque, 2 ve%es; Barroso, 3 vezes.

HE

RODRHlUES

creio, que mostro bem hw esta.do d.oente, (.)
quando eu nãn eomparecer, de certo nunca
será por outro motivo, pois nenhum pôde ha·
ver, que me obrigue a faltar. Faço esta de·
claraçáo pa.ra intelltgencia do Senado.
0 SR. SA:"l'l'O~ PINTO: -- •E' sobre os QUO
não tênl vindo ha uns pou"cos de an.nos, {{ue
eu fallei, assim como acontece com os Srs.
Visconde da Pedra Branca., V1sconde de .São
Leopoldo, Estevão José Ca;rneiro da Cunha.,

O Sn.

PltKRIDEK'l'F.:

-

O pri·meiro objecto,

aue se deve b·atar, segundo a ordem dos
trabalhos, é a nomeação da nova Mesa, e .por
consequencia vai proceder-se á eleição do Prc-

d~

Achando-s·e IJresentes 30 Srs. Sena- si<len te
rdQres, declarou-se aberta a Sessão;
e ·sendo lida a Acta (lo dia 28 d..?
Abril, a Nota do di-a 29 do mesmo, e
a Acb da Sessão I-mperial em 3 do
corrente, foram approvadas.
O Sr. Secretario ·fez presente á Camara seis pa•rtl.cipações d<· m oleslhi
Idos Srs. Senadores Marquez de Queluz, :M:arquez de Baependy, Vísconde
de Alcanta.ra, Marquez de Aracaty,
A·ffon·so de Albuquerque Maranhão, e
Estevão José Carvalho da Cu-nha.
tPart1clpou tambem o Sr. Matta Bacel13Jr 1que o .St'. Tinoco não coropare-

Apurados os votos, obtiveram maioria relativa o Sr. Bispo Capellão..M6!'
de U votoa, e o .S·r. Bento Ba.it'll'oso
Pereira de 9; em consequenda, prncedendo-se a novo escrutinio, obteve
maioria absolutamente de H votos o
Sr. Bis}}o Capellão.!Mór.
Passou-se â nomeação do Vice-Presidente, e a-purando-se os votos, teve
maioria absoluta de 17 votos o Sr.
Barroso Pereira.
.Seguto-se a nomeação dos ·quatro
Secretarios, e depois de apurados os
votos, obteve maioria relativa para

Primeira Sessão Ordinaria em
l·' Se...:ret<tl i o o Sr. Visconde de Ctu.>- ·
tbé, com 14 votos, ficando empatados
com 13 os Srs. Conde de Valença e
Visconde de Congonhas; decidindo
depois a sorte, que este ficasse em
2" lugar, e aquelle em 3°,
IFicMam igualmente empatados com
8 votos os ·Srs. Visconde do Rio Vermelho, Luiz José de Oliveira e Jacintbo Furtado de Mendonça, sobre os
.quaes, procedendo-se a sorteio, sahiram eleitos, o Sr. Lutz José de Oliveira, para 3" Secretario; o ST. Visr.onde do Rio Vermelho, pa.ra 1" Supplente, c o .Sr. Jacin·tho Furtado de
Mendonça, ·para 2".
Os Srs. Secretarios de novo eleitos
tomaram os seus respectivos lugares,
tendo sido para isso convidados pelo
Sr. Presidente.
Seguio--se na ordem dos trabalhos ~i
nomeação das Commissões, ponderou
o .Sr. Presidente, que lhe parecia
mais urgente nomear-se em primei·ro
lugar uma 'Commissã.o a.d hoc para
redigir a Resposta á Falia do 'Dhrono,
sendo a mesma Commissão composta
ile 3 Membros.
T·erminada a votação, que teve lugar lmmediatamen:te, sahiram eleitos
os .Sr·s. MaJrquez de Barbacena com
22 votos; Marquez de Ma.ricá com 21,
e Antonio Gonçalves Gomide, com 12.
Passou-se a tratar sobre a nomeação da Commissã.o de Policia, e en·
tão disse

0 Sn. Bouo;.;;;;: -

Tenho que representa.r

â C;:umara. Esta Commissã.o de Policia não

deve ser nomeada. Temos grande falta. de
Senadores, e é preciso dar a isso algum remedio. Deve a Commissão de Policia traba·
lhar conjuncta.mente .com a Mesa. e ser organisada dos mesmos Mt~mbros, não só .em
rl:lzão da falta ·que já apontei, ·mas porque
os trabalhos da C~mmisgão de Policia são
muito pequenos e .em parte andam ligados
com 'OS da ·Mesa, a cargo da ·qual podem 1ficar
sem o minimo inconveniente.
o .Su. A.Ll\mmA E ALBUQU:ERQuE: - O tra·
balho da Comroissão de Po1icia é .nenhum. ou

~

de Mn i o

pelo menos é tão tenue, qu(~ uma só pessc.P
póde muito bem desemperrhal-o, e nenhum
inconveniente vejo em se confia-r aos Srs. Secretl:llrios Supplentes, aju.nta&do-sc-lbe tambem
o da ·Commis-são da RBdacção do Diario, quo
está no mesmo caso.
O Sa. BAimoso: - Apoio a opinião do
primei.ro Orador, para que se reuna a Com·
missão de Policia á da Mesa; e proponho,
que t~.m.bem se lhe reuna a de tPetições, pois
ninguem 1Ine parece mais proprio, do que os
Srs. Se.m·etarios, para distribuir os Requed·
men•tos ás differentes Commissões. Assim podem estas lres Cotnmissões ficar reduzidas a
u·ma. Qua.nta á Commissã.o ·da Redacção do
Dia,rio julgo-a desnecessaria, e creio que seria melhor on.cancgar esse trabalho a uma
:-;ó pessoa: havendo muitas valerá o mesmo
que haver nenhuma, ou reeahirá o traba.lho
sobre uma só, com a nnicn. difíerença de não
ter gloria nem mesmo lH'I;ào, pois ha de cat·er,er ccnsu1tar a cada. passo as duas outras;
e isto enfrruquecc .o anàa.mcn.to dos trabalhos.
No seu impedi,mento pôde servir um dos ·Srs.
Secretarias Supplentes. Portanto voto, que a
Mesa preencha conjunctamente com as suas
l'uneções as que estavam a ca<rgo das duas
Commissões de Petições, e de Policia, e que
part\ a da Redacção do Diario se faça .a nomeação de um só Membro.
O SR. ALL'\IETuA F. ALBUQUERQUE: - Eu
ta.mbem apoio, que para a Commlssão da Re·
dacção do Diario baja um só Membro; mas
é preciso, que o nomeado reuna as qualidades necessarias pam esse trabalho. No a.nno
passado foi o Sr. José Ignacio Borges Quem
tomou sobre si todo o expediente da Redacção, o que eu tambem havia de fazer na sua
falta.. mas seropre quer outro, ·porque não é
negocio que vá bem dirighlo por mais de um.
E se nós assim mesmo não o temos conseguido perfeito, o que não acontecerá se fôr
dirigido por muita gente! Haja pois um só
Membro, porém que seja idoneo; para este
objecto exige-se uma certa pratica, e intelli·
gencia. que nem todos possuem.
O Sn. BoRGES: - Não ·compliquemos a
questão da Commlssào de Policia com a da
Commissão da Redacção. Agora tratamos da
Commis"São de Policia., quando trata.rmos d!\
Commissiio da Redacgão consideremos então
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o que íõr mais conv~niente. ·Portanto eu estou, em que a Conl'inissão de Policia seja a
Mesa, ou os ·S·rs. ao e 4° Secretarias.
O SR. Rumoso: ~ Pedi a palav~ra pa.ra
lmnbrar, que podiam ser da Commissão de
Policia os ·Sl'·S. il" e 4° Secretarias, pois o 1"
e 2" ·exercem runcQões distincta.s.
.Julgando-se discutida esta ma.leria,
pt•opoata á votação, e decldio-se
que a Comnüssão de Policia fosse
supprimida, e que as incumbencías,
foi

lho estavam .destinadas, ficassem
a cargo da Commíssão 1da Mesa.
QllA

Como ·estão muito presentes as razões, ·com que se sustentou, que.
a Couunlssão da Redacção do DiM'ÍO iosse
composta de um ·só Membro, sen·do este substiluido pelos dous St·.s. Secretarias Supplentes, cada um por sua ordem, propon:ho que
se faça agora mesmo a nomeação,
Sem impugnaçã-o foi approvada esta
proposta •e procedendo-se a escrutinio
Hca.ram {~m·patatlol:l

com

7

voto~

o:::>

Srs. José Saturni.no da ·costa Pereira
e Pedro José da Costa Banas, deci·
dindo •depois a sorte a favor do se..
.gundo.
Seguia-se a nomeação da Commissão de Fazenda, ~ então disse

O Sn. Boiu:Es: - Requeh·o, que todas as
Commissões ·sej.am compostas de bres Mem~
bras, nã_o só pela utilidade do trf\!balho, porque quanto maior é o mt-mero~ mais elle se
diificulta; como pela falta c.\e Memhros, que
ha na Cama1·a. Não estou certo, se os S1•s. 3"
e 4" Secretarias são .dispensados da,s Com•mis·
sões, mas se tal é tenho a reclamar tambem
contra esse privilegio. Quando o 3<> e 4(l sup·
Ilrirem a falta dos outros, .parece-me justo
que sejam dis.pen-satlos; mas não supprindo,
por que motivo hão ·ele gozar de semelha.n.te
favor? .'Jcmhum vejo, que o anxilie; portan.to
acabe-se com tal dispensa.
o Sn. BARROI':tO: - Não ~:.;Lou muilu certo
no Regimento~ mas creio que não são dispensados.

o

Sn. ·DouGr.s:

Fui eu que rue enganei,

porque me lembro [lgon\, que o Sr. Visconde

de Caethé, sendo 3" Secretario, fazia pat·tc~
da Commissão de Estatistica, e da. ele Saude
Publica.

Approvou-se, (jUe as Commissões
fossem sóruente de .tres Membrcs;
Julgando-se prejudica.da a out1·a parte
da Moção do Sr. Borges, pa-ra que os
S.rs. 3.:. e 4" Seeretarios .nã.o fossem
cxcuaos <].as CelllUli::;sües;
por isso
que o Regimento Interno dispõe cúnforme a sua doutrina.
Apul'ados então

os

yotos para. a

Commissão lde Fazenda!, sahi.ram
eleitos os Srs. Marquez de Maridá, com
2.8 votos; IM::tl'qtwz de 1Rarbacena, com
·21, e Marquez de Baependy, eom 19.
•Para a Comnüssão de Legislaçã:o
Civil e Criminal fora-m nomeados os
Srs. Manoel Caetano de Almeida. e
Albuquerctue, com 23 votos; Marquez
de Inhamlmpe, com 17; e Patricia
José de Almeida c Silva, com 13.
Seguia-se a nomeação da Commit:J·
são de Ma:rinha e Huerra, e fora.m
eleitos os ·Srs. l::lento Barroso Pereira.,
com 23 yotos, o Conde de 'Lages, com
16; ficando empatados com 11 votos
o::> Sn,;. Marquez lle Barbacena e Visconde do Rio Vermelho; ·decid-indo
depois a sorte a favor do Marquez
de Bn.rbnccna .

.P·rocedendo-se á nomeação da Com~
missão <le Constituição e Diploma·
r.ia, foram eleitos os Srs. Marquez de
I11hau.:hupe-, com 17 votns; ·Ma·noel
Gaeta11o de Almeida e Albuquerque,
com &; e Mar('luez de \i\iaricã, com 7.
.Passou-se .á nomeação da Oomtn.is·são de Coll'mercio, Agricultura, Industria e Artes, da qual foram declarados Membros os S.rs. Visconde dt
Oayrú, com 16 votos; João Antonio
Rodrigues de Carvalho, com 14; e
Antonio Gonçalves Gomide, com 13.
Para a Commissi"ío de J~statistira,
Colonisação e Catechesc ficaram clei ·
tos os ·Sr~:~. José Saturnino da Costa
Pereira, com 22 votos; An-tonio Gont;alves Gomiàe, com 11, e Marquez de
.s. João da Pahna, com 7.
!TC'ndo entretanto d'a<lo ·a hora o
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Sr. Presidente marcou para a Or.dem
do Dia:
1." Continuação da noweação de
Com.mi·ssões.
2." A ultima discussão do Projecto
de Lei sobre a responsabilidade dos
empregados ;publicas.
Levantou-.se •a Sessão ás d nas horas
e dez minutos da tar.de. - Bispo Oapellão-M úr, .!>.residente.
Visconde
àe Oaethé, 1" Secretario.
Visconde
de Congonhas

do

Oarrtpo, 2° Sücre-

tario.

ilcixon o verbo coadjuvar, por havet· consultado o Sr. Borges, que como autor da Indicação o i-nformou que tal tinha sido a sua
mente; isto é, ·que os Secreta,rios Supplentes
coadjuvass•em o Senador ·encarregado da Redacção; mas eu estou em que se deve seguir
o que de facto passou no Senado, quero di·
ze.r, que seja a substituição o dever dos Secretarias Supplentes.
O Sn. PnESIDEN>.rE approvou finalmente a
Acta.
Ü 1SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: T1enho
um requerimento .que apresentar á Carna:ra,
cuja nr.gencia _peço desde j·á. Eu leio.

SEG·UNDA SES-8ÃO ORDINARIA, EM 5
iDE MAIIO ·DE 1831
PHESIDENCIA. DO

SR.

DlSPO

C.A.PEIJ...ÁO-l\!ÓR

Discusstio sob1·e a '11.o1neaçção

da Regencia
Ponnanente. No1neação da Oom..m.-issãfJ
do Reg·imento Interno e da Redacçao elas

Leis. -- Leit1wa de offícíos.

Barroso,
Fallaram os Srs. Senadores:
1{) vezes; Visconde de Congonhas, 2 -vezes;
.Almeida e Albuquerque, 9 vezes.; Marquez de
Ba;rbacena, 4 vez;es; Carneiro de Campos, ·4
vezes; •Saturnino, 3 vezes; p,residente, 3 vezes; Rodrigues de Carvalho, 1 vez; Visconde
de 'Caethé, 1 vez.

35

llEQUERIMENTO

Deven!do -ser o p-rimeiro objecto a tratar-s~
11a presente 8essão o nomear-se a Regencia
Permanente e marcar-lhe os limites da sua
autoriü-8!de, em observancia da Constituição,
requeiro que -se convide a •Camara ·dos Deputados para r.eunião em Assembléa Geral, afim
de se proceder á d.ita nomeação, logo quJ,
por intelUgencia d·e ambas as Camaras, se
julgar possiv.el. Regueiro igualmente que se
nomeie uma Commissão, para (com urgencia)
propôr os limites, que se devem marc111r á.
autoridade 'da Regen.cta. - Atm.eiàa e Albu~
que1·q1te.

Apresentando este Requerhnento, sa.t13·
faço ao que a Constituição determina.
'·;. ~::{~~

Abe.rta a Sessão c,oru 29 Sr.s. .Senadores, leu-se a Acta .da a-ntecedente;
c para fallar sobre ella pedio a -pa·
lavra e dis·se

Sen:do apoiado
mento, disse

o

mesmo Requeri-

O Sa. BARnoso: -Desejava saber se é a
mataria do ·Requerimen•to, ou a sua urgench,
que está em discussão.
O Sn. PHESIDENTE: - E' a urgencia, o
que, pela ordem, deve discutir.,se.
O Sn. BARROso: - Então desde já voto
por etla.
Ve'llcida a urgeneia, continuou a
orar e dis-se

O SR. BAnnoso: - Noto que, na par.te da
Acta, em que se tmta da Redacção do Diat•io, se ·emp.rega a pa:Iav·ra cfJadjuvm·; o que
m.e .parece ser diverso do vencido. Diss·e-se,
que o nobre Senador encarregado da Redacção do Dia1'io, deveria ser substitu·ido pelos
S.ecreta·rios Supplentes; e o verbo CfJaãjuvm·
ê de si•g.nificação bem .differeute de substituir~·
este .quer dizer servir nas faltas e
O SR. BAJmoso: ~ Eu an.e conformo eom
aquelle - trabaLhar conjunctwmente.
a idéa. do illustr.e Senador: parecia-me porêlil
O SR. VrscoNDE DE CONGONIIAs: - Eu ·sou mais conveniente que o convi te â •Cam.a•ra dos
do mesmo parecer; e por isso havia já teito Deputados fosse para uma Commissão Mixta.;
esta reflexão ao Redactor da Acta; ma,s e11e e i·sto -peta. mesma inteHigencia que dou ao

E
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Requerimento .que se discute; porquanto, se Gl para a nomeação, é este passo de ur.;eute, '-'
trabalho deve fazer-se em Asserubléa Geral, absoluta necessi-dade.
é justo que o serviço preparatorio se faça.
O Su. BAnnoso: - Vejo q.ue não pôde
com os eleme'l1tos das duas Carnaras: o mesmo comprehen·der bem a intenção do iUu.stre Sedigo a respeito dos limites da autoridade da. nador segundo eu perc·ebi, julguei que fieu.va
Regencia, até porque, segundo o que li em bem satis·feita por meio de uma Commissã,o
um Diario, Já a outra Ca-ruara nomeou uma Mixta. O n-obr.e Senador diz que não entende
Commissão para tratar destes "ObJectos, e se para que vem aqui a Commissão Mixta; e
a nos'Sa Commissão trabalhar isola.da, appa- cu estou persuadi-do que o póde bem .entenr.ec-erão dous pareceres d-ifferentes, que será der, porque jrá foi membro de uma tal Corudepois
necessario,
ou
refunclirr-se com niis~ão, quando se tratou 'do Regime-nto comnovo trabalho ou desp-rezar-se um, o que não muro, e vio o proveito que se ti•rou, que foi
é conveniente.
de modo que só houve discrepancia :em nm
o SR. ALMEIDA r: ALBUQUEHQuE; - Não a.rtigo; se a Comruissão, ass-im organísada,
entendo para que vem aqui a Com-missão eueontra difficuldades, nada fracção as prol\'Jixta, nem concebo a possibilidade de se tra- põem á sua respee:tíva Camara; e .não as hatar neJl,a da nomeação da Regencia, pois que vendo, o mesmo Relataria da Commissão
tal nomeação só se pôde fazer em Assembléa 1\>Iixta, serve de pa-r.ecer á Assembléa Goml;
Geral; e como es·ta se fôrma das dua·s Ga- e até seja tal·vez preciso fazer uma Lei, que
maras, é preciso ·qne uma diga á outra que marque o modo ,de obrar na ·Eleição da Reestá p.rompta e convencionar-se o .clia doa gencia.; ·quanto a ter já a. outra Gamara nojuncçfLo. Se, porém, a Regcncia nf"w pôde ser meado a sua Commissão, isto rem n-ada im·
nomeada, sem que primeiramente llle se.jam plica com o que proponho, pol'que mui bem
marcadlas .a·S att:Jr-ibuições, ncn'h11 m :i~con v-e- pôde a mesma Camara, •Se quizer, manod1ar .reniente en·contro em -que isto se fnça nas Ca- unir essa 'Comrnissão á nossa e formar-se asmara.s; tal foi a marcha se-guida em Inglater- sim a Commissão Mixta.
ra, e creio que em todo o mundo civilisado: em
Eu mando á IVIesa .a min.ha Emenda neste
uma palavra, nada .temos a ·fazer senão o sen-tido, e a sabedoria do S:enado rseo1verá
que está marca.do na Constituição: e para que o que julga.r melhor.
uma Camara não queira da-r mais attribuiçõec;
do que a Dutra, convém que, em Asscmbléa
O mesmo Sr. Senador mandou a
Get'al, se trate desta materia.
5t>guinte
•Pelo q-ue toca a esta segunda parte, é
possiv·el nomear-se a Commi-ssão; mas se a
Camara dos Deputados já •nomeou a sua, sem
d.izer qu·e fosse rnixta com a do Senado, como
•· P.ropcnhc, com o Emenda á In.dieação,
queremos agora nós que o seja? IDmf-im, Sr. que se .convide a Ca.mara d•os Deputados, para
Presidente, as Gommissões de ambas as ·Ca- que se nomeie um-a Commissão Mixta, que
maras nada mais têm a fazer que diminuir t-rate -deste objecto; sal•m a Red-acção. algumas das attribuições que a Constituição Ba1T080."
dá ao Imperador.
Depois de apoiada esta Emeucla,
disse
Já o Senado, como eu clis!;e em outl'a
S:essão, deveria ter convocado a Assemhléa
O Sn. AL~\JEID.\. E ALBUQUERQUE: - -Eu
extra.ordinaria para a nomeação da Rcgcucia
não
trato de um objecto, trato de dous muito
pef!manente, vlisto a Regenria provisional o
distinctos,
e para se poder r-esponder bem, é
não ter fei·to; o Sena-do não o fez e eu nall
preciso
classificai-os:
um -é pedir~se a reunião;
trato mais •dissõ; em conclusão, era possivel
e
outro
é
nomear-se
uma Commissã;o, para
formar-se uma Commissão l\'Iixta, s·e não estivessemos inform3Jdos que a outra Camara t~atar das attribnições da Regen-cia.
o Si{. MAnQuEz nJ..; BAnnAcENA: - Quando
nomeou uma só dos seus Membros: depois ·de
sabermos o que alli se fez, é excnsad-o .mais não ha. Lcí e:qn·essa, eu gosto muito de seua;da; e qua-nto cí. convocaçã.o da Assembléa guir os exemplos <las Nacões .mais civilhmdas;
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o mesmo a1Jtor •diO Requerimento acaba. de vida pôde haver cm que as duas Commissões
cit,ar o ·que se praticou em Inglaterra em trabal.ham sepat·a~damente, excusa,ndo-se as·
identica occasião. Alli se fez uma Lei mar· si.m o ir lá de •encontro com o que sabenms
cando a,s attribuíções, aue devia te1· o Re- (nem ·nos podemos chamar á ignora.nda porgente, ·antes de tomar conta da Regenci a, não que corre impresso) que fez a Camwra eleobstante t<:"lr 22 a.nnof\ de idade. ser Filho do ctiva; isto é, que no1neou uma Commissão
Rei, e Herdeiro da Corôa; e como se proce- para traba.lha.r só. Quanto a:os bons effeitos
deu a fazer esba Lei'! Cada uma das Cama- os que o nobre Senador ajunta do Regímen.to
ras nomeou un:i·a Oommissão; e formando uma commum, .a que eu a'lltes chamaria Regimento
CommJssfuo 1\Hxta, organisa.ram a Lei. n~- de desunião, foram tão bons q:ue elle nunca
pois, cada Commissão propôz â sua Camara, foi ·approva.do, a não ser uma pequena ·parte
o seguio-s·e na discussão os teml'Os ordinario~1. em que a Ca1ma.ra dos Deputados conveio para
SigJamos este exemplo, e teremos bom resul- um ·caso particular: todo esse ·Regimento
tado; a Constituição diz, é verdade, que li caducou.
Regencie. ser.á nomea.doa pela AsHembléa. Gt~
O Sn. B.Annoso: - O nobre Sen·ador nada
1·al, mas nã.o tem a clausula ex1n·essa de mais avançou a respeito da questão príncireunidas as duas Carma,ras - como a;contec•! pal; e faUando ultimamente sobre o Regi·
quando tomar o Jur·a:mento I:'W Imperador, ou menta •commum, disse que caducava; eu julgo
Regencia, e no c.aso -do ar.tigo 61; e deste si- que não caducou; porque a C amara dos nepu·
lencio, combinado com outra dis.posição, para tados o a•p.provou tanto como o Senado, •á ex·
classt:Di.ca!:)ã.o do impedi-mento ·physiro ou mo- cepç;ão de um unico •artigo; e portanto está
ral do Impefla,dor, que deve ser decidido pela em tpé o argumen.to de utilidad~ da C{)mmi.smaíori·a de cadH. uma das Cama.ras, bem se são Mixta. Pelo que toca á obrigação em
JlOderhJ. infel'ir que talvez a nomeaGão fosse I q.ue estava o Sena'do de convocar a Assembléa
pela maioria de cada uma das Camar.as. E.;;- Ger.a1 ·para ·a nomeação da Regencia permatou bem longe de me oppôr á reunião, e tal- nente, por não o ter feito a .Regen•cia provivez ella seja o mais facil meio .a seguir pa.ra :'lionral, ainda q·ue esta questão é alheia da
acertar; mas em todü cas·o é indispensavel que nos occupa, s·empre direi ·que tambem a
que se nomeie uma Commdssão do Sen,a:do, .Constituição incumbe es·tJa obrigação ao Seque reu.nida á da outra CamM·a, :proponham na:d·o. no caso .de o Imperador não conv.ocar
quanto h-a a faTer neste negocio. Pareceu que a Assembl!éa. o.rdilnaria 2 ·rnlezes tiepois do
o illnstre Senado r nos i.ncrepou de não con- tempo marcado; e por que motiv.o neste caso,
vocar a Assemhlêa não tiver sido convor;ad:J. em que a Constituição não põe limite ao tempo
e todos reconhecerã.o que ·a Convocação do Se- d,a. con'Vocação .pela Regencia p:rovisoria, se
nado não adiantaria de um minuto a reunião, ha ele diz·er que o ·Senrado 'devia dar este
segu,ndo as ordens e p.rovidencias já dadas passo, por-que a 'Reg.encia o não d.eu no dia
para a Convocação extl'la>Ot'din.aria.
seguinte •á sua installaQão, quando o tempo
O Sn. ALnJ EIDA E ALBUQUERQtm:
!E' a. que havia de decorrer a:té a abertura ordiAss·embléa Geral que·m deve fazer a nomeaçii;) nSJri.a era tão curto? E para que er.a ~asa
da Regencia, como ·eXPl'es·sam.ente (lÍZ a Oon- eonvoracã·o extraor.dinarla, para a q11al a Oon~
stituiçã.o ('leu). O Senado ·devia ter convoca•.'l\) stituição não fixa tempo certo, s-e todo ·o
a Assembléa. Ger.a.l para nomea1· a Regencia mun.do sabia que .não era possiVIel ter lugar
permanente; não o fez, é p.reciso s~.pp.r.ir ~esta I antes do tempo àa ordínaria, como de facto
fa.Ih·; e eu não conheco 'OUtro me1o, senao o ~ aconteceu para a outra convocação, que esda reunião das duas Oama.I"a.s, porque a Com- tava feita pelo Decreto do ex-Imperador? Mas
missf~o não ha de ~wres,entar Candidatos, pois deixemtos isto, ,que não vem nada pa11a a
q11 e, em ·parte nenhum•a., .a Consti-tuição falia questão. Qua•ndo eu digo na nünhia Emenda em tal man•eira de p·roceder, nem me constr:o rles.te objecto - fallo do objecto geral ·da Inque se tenha posto enl pratica em paiz ·algmn dicar;ão ou Requerimento do nobre Senador, e
semelhante method.o de Eleição. J·â disse, p::>- não disti:nguindo a materia, 'entendo que a
rém, que p·oderia ter lugar a Oommissão para Commissão Mixta deve tratar d'e tudo. Não ha
se marcatrem as .attribuições; e nehuma. du· inconv-eniente algum em que na Comm.t.ssão
1
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.se trate da nomeação da Regencia; a Constituição só diz ·qu.e a A:ssembléa Oeral a nomeia, ma;s não diz o modo por que esta nomeação se ·ha de fazer, e é sem duvida que
f!ste modo rleve ser fixado antes de proceder-se
á execução; e para que ·nos havemos ex·pôr a
que a Oamara dos Deputa:dos assente em uma
maneira, e o Senado em outra, e .na occasião
em <!lle se junte a Assembléa .Qer.al tire ca.da
u.Ulla para seu lado? Qne meío pois apparece
para dissolver esta:s dificuldades? Eu não conheço outro Pienão o ·da min·b.a proposta; ·pelo
que toca •á fixação das attribuições, parece-me
tão clara a utHida:d·e de se fal7ler o projecto ·em
Commissâo Mixta, que julgo desnecessario
i·nstar mais sobre esta parte.
O .SR. AumruA

E

.AJ..nuQuEnQuE: --lEu

perguntaria ao nobre Sen•a:dor .se quadldo o
Imperador estiver doido ou houv.er a.lguru dos
outros casos m3Jrcados na. Con·stituicão. se se
attende a que a Constitui~ã,o não marca limite de tempo pata o 8-enado fazer ·a con vocação, ou se o fnria immedíatamente.
0 SR. MARQUEZ DE BARBACENA._: - A reu·nii\o das duas Commissões para se entendel~em, e •Propot·em quanto ha a fazer, e formalidade dre o Jazer é i.ncoutes~avelm.ente o meio
mais faail, e ·seguro quê te1nos p::~.ra proceder
eom acerto nas presentes circumstancias. Não
é a nomea~ão da Regencia permanente o que
unicamente temos .a fazer, tambem parece indispensay;el sanccionar a 110meação da Regend.a Provisoria, ·em cuja nomea~ão houve m:aJis
ou menos infracção da Constituição. A salva~ão do Estad·o justifica muitas vezes a lnLl"acção de algumas Leis, mas é preciso rdect'dir que ta;es foram as nossa.s circu.mstan·clas
para ratificar a n·omeação feita com essas lnfracções. A Regencia Provisional compõe-se
de 5 pessoas, das quaes ex1S<tiam 4, porque
·hav.fra um !Ministro de E.stado, e 3 Conselhei~
ros de Estado, mas .quem desconh·ece que a
nomeação de taes pessoas para a Regenci.a
seria o cumulo d·a i.njustiça, e da loucura,
qu.andn a ·nomeação dos mesmos para o ~Ii·
n·isterio tinha posto as al'ffi.!l~S n·a. mão do •POVO
;pa1·a solicitar a B'Ua demissão? Nenhuma das
Can1·aras pôde 1-egalm'(:;nte ;proced·er sem estar
presente metooe e mais um dos seus Mem~
bros, e a Oamara dos S.r.s. De'Puta.rdos rnã{) Unha ·a 7 de Abril a:quelle nnmero, mas havi·a
a. Capital ficar se.m •Govei\no, e o povo arnl•ado

no Campo ·da Honra sem ne-uhuma provide<u·
cia.? Certamente .não.
Não torn•a;re'i mais
tempo ao Senado com .a ex·posi9ão de todas
quantas formaHdad.es ha a esta.belecer 'Pa:ra
a nomeaçã.o ·da Regencía, mas do que eu e
outros nobres Setn·aldores têm avançado a este
respeito bem se conclue, que a nomeação da
Commissão e decisão sobre os trabalhos que
ella apresentar deve preceder a convoraQão
d.a Assembléa Gel·ai. Em todo caso insisto que
o Requer.i·mento do n·obre 1Senador seja re·
mettido a urna Commissão, e não ·deferido
hoje mesmo. E' cootra o no:sso Regimento,
nada ha. ·peor .que presci.rrdir (}aJs formul·as,
nada mais arrisca·do do que discu·tir serm es·
tar preparaif.o.
0 SR. ÁLlfEIDA E ALUUQu:.ERQUE: - Eu
tenh-o feito a min'h•a obrigação; o meu <Requel'ímento está sobne a Mesa, sej.a qual fôr 0
res uJt.ado.
O SR. BARRoso; - E·u julgo que a idêa
do nobre Sena.dor o Sr. Marque:z de Barbacen·a é, ·que no caso de •não passar o nomear1Se a Commissão 1VI1xta, vá então o Requerim,ento remettirdo á Commissão de Constltukão pa1·a interpôr o seu 'Parecer.
O Sn. MARQUEz m:: BAnBAOENA: - A minha iuéa ger.a:I, e domlaa.nte, é que se g'uarde
o Regímento, porque •nenhum negocio <leve
ser decidido no mesmo instante, em que se
propõe; ta·l pratica tem muitlssimos inconvenientes. Q'llan.do eu a,nnui ao .Projecto da Commissão Mixta, •é porque, pel•a sua nomea~ão,
não só teria:mos tempo, e meio segu,r.o d~
melhor 1proc~der ·ao gr.runde obJecto, de que
nos occupamos, mas fkav·atmos 'precipitados.
0 SR. CARNEIRO DE CAlf.POR: - Pa.rece-me
cla:ro que o n!sgocio exi·ge a remessa a uma
Oomr.oissão. .Pela ·Constitnicão expressaJmente
se vê, que esta materia é daquellas quê se
devem tratar êm -reuniãa geral; persuado~me
disto, encarando a ordem por qu-e na Constituição se acham collocados os numeras que
marcam as SJttrihutções 'da Assembléa Ge11al;
principia a Constituição ·pel·a ordem dos objectos mais vitaes, isto é, por aquelles que
são mais •essenciaes â vida do Estado ou que,
sem elles o Est-ado se dissolve (leu) : todos
estes objectos, entre os quaes se ac.h.a a da
questão, ·que nos occupa, são eg·senciaes á vida
do Estado, e não po·dem por isso deixar de
ser tra.tad.os em Assembléa reunida. Não
1
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a-contece o mesmo aos demais, mencionados
nos lllnmeros seguintes; porque, não se negando a sua necessidade, não sãco comtudo
de uma Importancia tal, ·que si se faltar a
um delles o Esta:do .pereça; e então, entram
na ord·em gera.l da factura das Leis cujas formulaiS a ·Constituição prescreve eru lugar proprio. Os -objectos, cuja discrcpan<:-ia pó.de induzir á dissolução do Esta.uo (são estes a que
eu chamo vitaes) nãJo devem ser tratados em
Ca.maras separadas, 1;âo de gran·de melindre
para que se não ten,ha com elles todo o escrupulo, e só em Assem.bl0a Geral podem .apparecer os bons resultad'Os. Ora, se, cümo eu
me persuado, o negocio se ha de decidir com
a!S Ca'm. ar·aJS reunidas, na:da mais C(}nforme do
que serem os trabalhos opreparatorios elaborad.os em um'a <Commiossão tirada do seiü de
umbas as Camaras; voto portanto pela nomeação da Commissão Mlxta.
O Sn. SATURNINO: -,Eu sou t3Jmbem de
parecer que se faça a nomeação da Commissão M1.xta, mas não possü c-oncordar nos .principios de que .Partio o nobre Se.uador, a necessidade ela Commissão Mixta, estabelecendo
como base do seu r!llniocinlo, que as ma.teria·s
vitaes devem .ser trata.das com as CamaratS
reun.id·as; e, •chamando vi.taes as que a Cons-t.ituiçã·o apresenta em ln l'Ugar no Capitulo
das attr·ibuições da Assembléa Geral, acha entre ella.s a que nos occupa; e clahi conclue
que deve este objecto ser decidido em reuniã·o.
Eu, Sr. Presiclen·te, não negando !JU€ a. ·Constituição, no Capitulo que tenho á vista, coilocasse 31S att..ribuições da Assembléa Geral
na ordem de sua importa.ncin. pela i.nflue'n-cia
na vida do !Estado, nã•o posso deduzir daqm
a eom;equen('.ia ·que o illustre S·enador faz arp·
parecer, de que taes objectos devem ser tratados ·em Assembléa Geral. O nobre Sc>nn·da.r
admitte ·e nem pôde deixar <le admitHr gradações nesta i.mpol'ta.n·cia, e com que regra
ou por que principios se pôde fixar o termo
e,m ·que essa importanci·a chega á meta, em
que desa.pparece a necessidade ·da reunião das
du·a·s Cama;ras, estando todos estes a.rtigos
incluídos, sem que a Constituiçã,o diga uma
só palavra, que distinga un•s de outros, para
dahi se poder Gonbecer qm1.1es ·devem ser tra·
tados em Cama,ras s-ep.ar:rudas e quaes em As~
semblêa Geral? Vejo ao ·contrario que a Oon~
stituicão marca mui claramente em outro lu-
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gar os casos em que a Assemblêa se deve
reunir, e tão minuci<Osamente, •que até detalha o modo com que uma Camara deve pe·dir
á outra reuniãJo, fixando o numero dos membros da Depu•tação ·que faz ·este pedido e aht
não se acha o p:r:ese.nte; vejo pois que, nem
pela lettra, nem pelo es·p.iri-to da GonRtituição se póde concluir, que ta•es ou taes materias se devem tratar em Cama.ras conjunctas ou separadas; pela lettra, porque a Constittudção mar.ca as a;ttribuições ·d•a Assembléa
Geral em um só capitulo sem .separação alguma; e em lugar proprio determi.na o modo
com que a mesma Aossembt.éa regula os seus
trabalhos, que sã:o s·emrp.re com a separação
d-as Cama.Tas, fixando B.Jhi mesmo a excepç-.ão
deste a.nd,aJmento geral, declarando mui ex~
(lressamente o ca:s·o em que esta excepção tem
cabimento; e pel.o espirita, porque esta mesma
excepção fi·rma a regTa em contrario, dentro
da qual se aoha.m todos os casos, !}ne estão
fôra da ex·eepção e ond·e está sem duvida alguma o que nos occupa.. Voto comtudo pela
Comn..issãü Mixta, como já di1ss·e; mas as ra·
zões que a isso me movem Bão ·as que . já. o
nobre autor da eme.n·da expendeu, e que .ca·
balmente me convencem da utili·dade desta
medida; e n1em implica que o trabalho da
Commissão Mixta sej.a apr·esenta.do ·individualmente a cada .uma das G<IJmaras; isto já
se .praticou com o Codi.go Criminal, e o resuJ.tad,o foi abrevtar~se tanto este trabalho
que a Lei passou na Sessão p•reced:ente; o que
de ce.rto nã.o aconteceria sem este trabalho
p re.pa.r a:t01·1 o.
0 SR. ALMEIDA E .ALBUQUERQUE: - Está
mui.to claramente .dito na Constituição· que a
nomeação da. Regencia .seja em A.gsembléa GeraJ. 'l'odos estes para.graphos contêm mater·ia
muito vital {o}eu). e se .o •nobre Senador quizer
ter o trabalho de ler a Con1stituição verá que
é obrigação d"O Sen·ado convoca:r a Assembléa
para tl'atar destes objectos. Não sei como o
nobre Senador o Sr. Carneiro de Campos, que
conhece este negocio se deve, com .a.bs'Oluta
nece·ssi.dade, tratar em Assemblêa Geral, confund·e 3!S qu,estões; é fataJid31de q'ue se con~
fundam tantas vezes as questões para fugir
de lhes dar res.posta. E.u apontei dons objectos multo di•stinctos, fiz a minha obrigação,
e 'faço o que en·tendo: dizendo, porém, que se
c'OnVi·de a outra Camara para a reuniã.o, e
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fie nomeie uma Commissão para man~a.r as
attribui~ões da Regencia, pa.rece-me que era
ba.stante para se entender que eram objectos
muito distinotos. Eu poderia fazei-o em doús
papeis separados, mas nunca me passou pela
imag.inação ·que dua•S proposições tão diffe·
rentos -se não distiuguiKsem á pl'imeira. vista,
e se eonfundi,sE·em em uma só. Conveulw em
que .se c-onvide uma Commissão da outra Ca·
mara para tratar das attt·i.buições da Regen·
cia; não a.cho nisso -diffic.u-Made alguma; atê
é facto constante, que a Gamara dos Deputa(los j'á fez a sua nomeação; mas eu recl-amo
contra. a demora da nomeação da Regen'Cia,
para o que vejo apresenta.tem~s-e caminhos
tortuosos, que a Con'Stituir;ão não d'á; porque
só manda que a Regenda seja nomeada em
Assemblé•a Geral. sem que diga em parte alguma que cada uma. das Gamaras faça uma
Commissão para i'sto. J1á a. Constituição de·
termill'OU que os Membros da Regencia são
3, o que mai-s tem c1ue dizer a Commi,ssão
Mix.ta, ou não Mix1ta~ Quanto ás a1ttribuições
hão ele ser tiradas ela Co.ustituição, exceptua·
das aq.uellas que a Assembléa Geral supp.rimir; que diffi.cUldade ha, pois, para se .reunirem as Gamaras'? Tudo ·quanto vejo são
meios de dilação; aq.uiUo que se pôde fazer
instantaneamente, qum·~se pôr em estado de
demora de -dous, tres e qnatro mezes. Não
ha de ser por culpa minha, que a Constitui~
ção h-a de deix·a.r de ter o seu a,ndrumeuto.
O SR. CARXEIRo m: CA:MPOS: - Não percebi o primeiro peri-odo -do discurs-o. ('Diz o
Tachygrapho Alves). Eu ·sm;tentei a necessid·ade de se -nomear a Commissão Mixta, para
ser depoi·s tratado este nego·cio em Assembléa GeTal. Parece-me que um nobre S'en.a·dor
atacou estra doutrina, dizendo que não achava
expressão na Constituição por onde onteu·
desse, q.ue a -nomeat;ão •da. Regen.cia devia ser
em Reunião, e ·que se este acto era vita.l, tarobem vital era a factura das Leis, -que se d-iscu•tiam em c~mara·s separada-s. lEu continúo
a sustentar, que estes -primeiros sete paragraph•os ou numeros, são de uma. natur-eza
tal 1que, ·se •forem demorados, podem ·apparecer grave-s inconvenientes; o que não ·a·con·
tere n8, fa.ctura elas Leis, e tanto ass-im, que
fl, Ing1a~-i·ra. tt1m ''ivido muitus a.nno3 eom

falta de muitas Leis, que aliás lhe são muito
uecessarias, po·rém, ü mesmo se lhe faltasse
a Dynastia, e a não nomea.s"Sem; se \·lle fal~
tasse uma Rogencia, e nfro a .elegessem; ~ão
estas a.s :providencias que eu c-hamo vi.taes;
a sua falta, e ainda a sua demora conduzi ria
a :--.raçüo a uma guerra civil; a ana.rchi-a seria. urna conseqnencia ·inevitavel! N6s temos
neees.sid·acle de uma Regencia, e ·ta.mbem precisamos de Leis; ma:s quem dirá que a necessidade da.c; Leis se póde equi·parar á ne-cessidade -da Regencia? O nobre Senador, •que
me ·combate, não .pôde estar fóra desta. tão
saliente differença. Por outro lad.o, vejo que
a Constit,uição dand-o ·regras mu·i precisa·s
para o trabalho das Gamaras ·em separa,d.o
para a ·fac,tura das Leis, isto ·é, pal'a ·a sua
proposição, discus.são, etc. ·nada disse sobre o
mo'do de nomear a Regencia, deixa·ndo -este,
e ,outros casos taes, em a.hstra~cto; -dc.nde eu
julgo dever concluir, que a Con-sti:tuição quiz
que estes objectos se tratassem ·em AssembMa reunida. À.Jgora, como uma Autoridade
desta ordem nem deve ser instaHada sem um
Regulamen-to, deve previamente tratar-se o
negocio das attribuições: é por is.s:o ·que eu
a.ssento ·Ser Jm.ui ·conveniente -a Go!ll1missão
Mixta, afim ·de maduramente ·pezwr tanto a
materia Idas attribuições, ·como a .maneira ·de
se fazer ,a, Eleição ·que a Constituição deixou
em aberto; ambos estes obJectos ·são ,1)or extremo ponderosos;
as Commi·s-sões poclem
apresentar ·a ·ca·da uma das suas -Gamaras -a.s
suas observações pa·ra, -á vista dellas, virem
})reparada-s pa.ra a reunião; e qUJmto a dizer um .nobre S·enad·or que ·a mwteri-a é muito
simple'S, e ·póde 'trata-r-se ins.tan-ta:nB2..mente,
cu a acho de muita ponderaç:ão, e por isso
mesmo não -d.ev~> delibera.r-se com precipita·
ção: a mesma ncmeaç:ão da Regenda deve
ser reves-tida da an ellas solemnidades que
praticam em easos taes as Nações cultns, c
a Commi-ssã-o Mixta póde pro.pô.r essas solemuidades. Voto :vorhnto, não ,s6 pela ·Commissão M-ix.ta, como IJara que -ella se oocupe
dos ·dous .objectos.
0 SR. ISATURNINO: - V•e-jo que se confundem as attribuições da Assembléa 'Geral
com o que se deve tratar em Assemhléa reunida. Disse um nobre ·Senado·r que a -Consti·
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tuiçào mui dararueui.e nwuda que a namca{;ão da Regen.cia :Se faça, em Assmnbléa Ge.r.al. Eu tenho a Constítuição diante dos ol·hos,
e o que vejo é debaixo do titulo ·elas avtri·
buições da Assembléa r~. incumbencia desta
nomeação; e o que devemos entender por
As·sembléa Q.erat? AquíUo mesmo .que diz a
Constituição; dh eHa:
A Asscmbl-éa Geral
compõe-se de duas Camaras, Ca.mara dos Senadares, e CamaTa dos Deputados vê-se
que as a;ttribuições da Assembléa Geral são
-as que competem lá Camara dos Senadores ·e
á Gamara ·d·as Deputados, e para isto não ha
mai-s que substituir a definição ao def:i'llido.
o que sempre se póde' fazer em rigor.osa lo-gtca; donde ;vem logo a hléa de que quando
a Constituição falia em Assembléa .Q.erarl se
pôde entender a reunião elas duas Cf!Jma·ras?
0 nobre Senador que •me p.recedeu mostro1..
a ma·ior ·importancia das materías postas na
Constituição ·em primeiro lugar, mostrou .qu(;
a factura das Leis não influia na vitalidaã.::
do .Estado do mesmo mndo que a nomeação
da Regen·c·ia, allegando o exemplo da I.ugla·
terra, a .quem faltam muitas Leis necessa·
ri§l!S, e que não ob.stan:te vive (e podia ainda
accrescentar ·que vive .bem) e que não vive
1·ia "Se acabada a DYJnastia., nã:o .nomeasse ou·
tra, ou, carecendo de uma .Regencia, a nã.o
or·ganisasse; eu estou •por esta Doutrina, e
já 0 con·fessei; mas .não :posso ver wmo ·O
nobre :Senador, nos quaes e.u tambem con~
cor.d'O, é que .taes med,idas são .muito mais
impor~tantes, e ainda mats urgentes do que
a.8 outi·a,s, e que a demora póde sor fatal .ao
:ms~tado; mas ·q.ue tem isto c.om serf:'.rn trata:dos em commum ou em separado pelas Cama.ras? ·Se as materias tratadas cm c.omrnum
são mai.s bem elabm·adas do que em separa·
ção, para. que se ha de tra,tar nenhuma dellas deste ultimo modo? T·rata.se tudo em
Asse'lnl)léa. Geral, ·porque, se ·convém .que as·
sim se prati-que ·nas materias :i:mportamtes.
nenlnun mal v·iria, antes .bem, que o mesmo
se fizesse uas menos impontantes; mas não
é este 0 espirito ·da Cons.Utuiçã"O; ella julgou
convcnientc a separação das duas ·Ca;mroras;
se razões de conveniencia podem persuadir
do ~ontrario, essa•s razões só pertencem a.
uma Assemhléa ·Constituinte; nós estamos
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I constituídos, a nossa regra está •fixa neste
livro; com elle tf1ante ·dos olhos, e sobre o
que ,nelle ·está escripto é que eu emitto a
minha opinião; já disse q.ue a ex·cepção .da
regra geral está bem marcada na Constituição o caso presente não é por fó.rma alguma
comprehendido .nesta excepçãü; .devemos em
consequencia seguir a Tegra geral. Continú.o
entretanto a estar pela nomeação da Commissão Mixta, que é sobre .que j·ulgo versar
a votação que se ha de fazer.
O .SR. Rumoso: - A materia que está
em discussão é a que se acaba 1de i.ndica:r;
I mas eu pedi a palavra para uma declaração.
O .nobre A.utor da. lll'Clicação pa:receu ,JaJUçar
i <>d·iosidade dizendo que no modo de tratar
i este negoc·io .tendia"se a não se nomea;r ou a
demorar a nomeação da Regenci.a pel~manente, àeclnramlo aue tinha feito a sua obri;5açào, e que nào seria por eulpa sua que a
Constituição sé deixava. de ·executar. 1Eu deela,i·o, Sr. Presidente, Que ninguem é mais
empenhado do l]lH' eu na nomeação da Rege.ncia, asshn eomo niuguem é mais ronsti·
tndonal do que eu; sempre o fui, e sempre
o tenho mostrado; portanto conví.ndo ne que
quer o nobre ,Senador, .é o .meu fim evíta;:as duvida,g nue possam occorrer, e isto por
modo ma-is segnro; emboTa seja mais moroso
(o ·que não é); mas quem muito corre, quebra. muitas vezes as pernas; e então fica impossibilitado de dar um só pass·o. Não me
toca por.tanto o oclícso ,de ,querer obstar á
nomeação, que é muito urgente, eu voto por
ella. Quanto ll outt·}t questão. ainda que não
tocou ne.na, e que está em pé, de se convidar
.a outl·a Cama.ra para a rounHi.o, parece que
deve ser depois dos trabalhos preparados; 'por·
que, quem sabe se, ·depois :de reunidas as
Commissões, apparecerão opiniões, que me façam mudat· de idéas'? E' negocio muito ponderoso, e é preciso não razer cousas com
risco, do .contrario podemos errar, e prova-velmente erraremos; ê preciso moderacão
em um negocio, de que pe.nde a vitalidade do
Estado, e a segurança publh~a, Para nos reunirmos com o fim de t•ratar da..n.omeação, é
o pl"'imetro ponto sa.ber-se como se ha de fazer esta nomeação, pois de modo nenhum se
deve tratar nessa occasião do modo .praJti.co

I
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de traba.l·h·ar. Convide-se a outra Camara,
mas depois de estar tudo preparado. Eu desejo que .se faca a nomeação qua·nto antes,
mas tambem desejo que seja com regularidade, e que as .noss8JS deliberações não .appaireça;m com {) cu.Jl:ho ·da .precipitação.
O .SR• .A.J"MBIDA E ALnuQUERQUE: - Não
me .pm1suado que algum dos nobres ·Senadores ·queria .tyrannisar as idéas dos outros. Eu
disse que o meio p·roposto me parecia
J'OSO~ d·isse a .minha opinião, sem me dirigir
directamente a individuo algum. De .nomearse ·Uma Commissão ·Mix:ta, qual será. o resul.ta,do? Apresentar a Commissão o seu Projecto .numa ·camara; ha ·de ser ahi discuti·
d:>, e depois de passar pelos tramites ardinarios. ser :remettido á outra Camara, onde
ta.mbem ha de soffrer os mesmos passos; a
quem dirá q.ue estes meios não :são morosos;
pelo menos eu estou disso .muito pers.uadido:
nem sei que esta minha opi.nlão ataque algum dos .Sn;. Sena:dores! ·E' fatalidade desta
Casa que quando se não e.ntendem a'S cou·
sas, quer-se :logo contundir tudo, e suppôr-se
que é odiosidade; é preciso não me ter conhecido ou não me querer conhecer, para me
attribuir taes i·ntenções! ·Eu ,disse que .se
convidasse a outra Cama;ra para ,quandn fosse
possivelt e que se nomeasse uma Commissão
para se f·ixare-m as attribuições d.a Regenda.
Estas p.r®osições ·São muito ~imtples; mas
tem-~Be confundido uma com a :outra, e afi·
nal chamam~se-lhes odiosas! Eu se ataco as
opi:niões de algum ·dos ·nobres 1Senadores, nfw
atarco de modo algnni os mesmos 'Senadores,
0 Sn.. MAltQTIEZ 'Dlil BARBACENA.: - 0 nobre SenaJdor que acaba de fallar ,pS~rece estar
convencid'O do máo ef!eito que produzia a
sua exp.ressão
m.eio tortuoso - pois que
respon.dendo agora empregou out:ra, isto é moroso, - No calor da discussão escapam
âs vezes palavras offensi vas contra ~ intenção e vcmtade de quem as ;pr.a-fere, e o Regimento :mui justamell!te obriga a prompta saUsfação. Pôde be.m ser que os .meios que eu
p,roponho <>U os que propôz outro nobre Senador não ,sajam tão bons, e tão rapitlos como
a:(}ueHes que propõe o nobre autor do Requerimento, mas isso é ·di:fferença de opinião,
c .não tortuoso meio 1>ara. reta;rda:r o cumpri·

menta da Constituiçiio differir de OIHmao, c
direi mais, ·estar em erro tnvol.u·ntari~, não
é crime, mas empregar 1neios to·rtttosos de
retarda·}· o cumprimento da Ccmstituição ê
grande crime, e não se pôde con:sentir passa:r
semelhante expressão sem promvta .reparação. O nobre .Senador tem reparado com o
tempo mto'roso, que diz ser o de que usou.
T•orna.ndo ao objecto pr.i.ncipal desisto do meu
requerimento. ]Jorque a -norueacão da Com·
missão, e o convite á ou:tra 0<\ma.ra. para.
q.ue as Commissões se reun.am, p1·eenche melhor todos os fins, Apoio, pois, de todo meu
cora!:ãO a installação da Corumissã.o 1\'Ib.:ta.

mo-

O S!l\ .Presidente .pr-opôz á votação
a P ·parte do RequerLme.nto, e fni n,I.J·
proya,da, bem como a 2•, com a ti:?·
claração ele que a Commissã.o fosse
Mixta., quando a Camara dos Deputados, a quem se devia officiar. estivesse deste ac.côrdo.

O SR. ·PtmSIDE:'\TE: ~ Parece-me conveniente, se o :Senado assim tam:bem julgar.
que se nomeie já a ,com.mlssão do Senado~
afim ·de se participar á CMUar.a dos Depu·
tados ·quaes ·são os Membros desta Camtllra.
(Apoiado-1.)

l

Procedeu-se entã·o a correr o escru·
.tinio, e toram eleitos os Srs. Marq.uez de Maricá, eom 18 votos; Marquez de Barbacena, ~com 14; .fi>ca,nd.o
empatados cDm 13 os Srrs. Bento
Ba,1·roso Pereira, e AJmeida e Albu·
·q.uerque, 1e .sendo estes .sartealdos,
cahio a sorte no Sr. Albuquerque.
O Sr. 1 o Secretario leu um officio
do Sr. Mi.nistro e Secretario de Estad·o
dos INegocios do Impe:,rio, p.edindo que
fosse posta á disposicão do [Major
ili}ncarregado da Repartição do Qua,rtel~Mestre,Peneral a chave da casa,
em que morou Pedro Alexa.ndre· Cavroé, caso o .Senado não precise da
mencionada casa;
acerca do que
di~:;se •com o officio veio a chave,
e aqui veio hoje ·um O.ff1'Cial .para a
recebef.
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.Q .Su. BARRoso: -- Eu sPI'bt de voto qn{;,
o ;3;:, VISI'fl.\'lH~ DE CAETHI::: ~ Pedi a
l'tite orficio se remettessc ft :Commissão da 1 valav•rrt rwra ler o Parecer da Commíssào
Mesa, pa.t·a. interpôr o seu pa1·ecer sobre o da Mesa, que ha pouco s0 exigío, acena. da
negodo, porque servindo eu o anno passado ca::;a que o Governo pede; e é este:
o lugar de Secreta.r·io desta Camara, tive oc"A Com missão de Policia, tendo em vista
casião de con.Jlecer que o Archi·vo, que vai a requisição do Mi·nistro e Secretario de Escrese:en.do de 'dia a dia, estr.i j.á muito mal tado dos Negocios do Imperio, no seu oWcio
accommodado na casa em que se acha col- da.ta·do de dous do corrente mez, que a:com·
1
0caJdo; e talvez que essa casa, que agora se panhou ~\ chave da casa, em que morou PeiBde, seja p_rop1·ia •par~ es~e miste.r; e então d1·o Alexa;ndre. Cavroé, comquauto l'econheça,
o Senado .nao a podera diSP~nsar; portanto, I que a ·SecretM'l·a do .Senado não tem os .pt·eantes .de •mais nada, deve a Commissão exa-1 cisos commodos para o arranjo dos papeis,
minatr a ruesm.a. casa, e informar o Senado 1 que de dia em dia se aug-mentam, e que a
da sua capacídí:Hle •para. os usos que indi-~ mesma ca.sa poderia convir ·para esse fim, a
quei, porqué na verdade julgo ser necessa- não estar tão deteriorada. e coberta de cupim,
ria; e segundo a informação deliberar-se en-~ é de pa.recer, que se responda ao dito Mínistrw. (A1J01.tulo.rt.Q.
tro, que pôde -o Ma.jor IDncarregado da Re. particão do ·Quartei<Mestre-Genera;l mall·dar
b'oí com cffeito .remettido o officio r~ceber a cluvn3 da mão do Porteiro do Seú Commlssão.
I nado.
:Paoo ·d·o Senado, 5 de Maio tle 1831. O SR. PnESlDE:XTE: - 1Duvída.-se se a Rits{JO Oapellifo-M61', Preside-nte.
Visconde
participação que se vai fazer á Camara dos <lc Oaethé, 1° Secretario. - Visconcle ele OonSrs. !Deputados deve ser fe.íta por umr1 Depu- ormhas âo Oa?n)JO. .2" Secretario.
Ooncle
tação, ou por simples officio.
Valença, 3o Secretario.
Luiz Josú ele
1 de
o Sr:. RODIUHUl!:S UE CAU\' ALHO: - Pare- ' Ol·i·veira., 4° s~c.retario. ,,
ce-mt:" que a duvida estiá resolvida: Q:uando
Não havendo quen1 .fa.llasse cont.ra
se tratou do Reconhecimen.to do Pr·in:cipe Im·este Parecer, ú Sr. Presidente o properial, ma11dou-se -;.:11caso alguma Deputação?
.põz á votação, e foi approvado.
Não; quando se reunem as Camara.s para a
.Seguia-se a nomeaç~o ·da Commisabertura, e encer·ramento da Assembléa., ma.n.são do Regimento .!Interno, ··pa;ra a
dam-se Deputa~ões? Tarnbem .não; log.o, para
qual sahir·am eleitos os .srs. Barroso,
que se não bã.o de seguir estes precedentes,
com l.S votos; ·Mai.quez de Inhame se ha de fazer Ulffia innovaçiio ·no modo de
·bupe,
.com 12, e P.atricio José de Alnos commu.nical' com a outra Gamara? 'Cudo •
meida, com 11.
isto são actos que sempre ~e tem feito por
Elegeram-se mais, ·Para a 'Comofficios e é i&to o que me parece que se deve
missão de Redacção das Leis, os
fazer. (..:.lpoiaclo oe·ralmente.)
Srs. •Barão de Itapoã, com 15 votos;
Hod·rigues de Carvalho, •com 13, e D.
O Sr. Presidente passou então •á.
N11no de Looio, com 11.
nomeação da Commissã.o de InstruO ·S.r. 1u Secretario leu um reque·
cção Publica e Negocias l!1cclesiastirimento do .Sr. Senador Pcd.ro José
cos e sahiram eleitos os .Srs. Aguiar,
·da Costa Barros, no qual pedia, que
Monteil'o .de 1Bar.ros e Rodt·igues de
:o
Senado o dispensasse da Reclaeção
Andrade.
dos Diai'ios, para o que se .prestava,
·Seg.uio-se depois a eleiQão da Compor pedido que o mesmo Sr. .Barros
missão de Sande P.ublica, pa.ra a qual
lhe havia feito o Sr. S•at.urnino, e
·foram no.meados os Srs. José Joaquim
com quem tinha empatado em votos;
de .Carvalho, 'Gom.ide e Duque Ese pedindo a palavra disso
trada.

I
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Segunda Sessão Ordinaria em 5 de Maio

O .Sn. SATURXIXO: - E' verdade que o ,
O SH. Ar,nmiDA E ALlHJQUEHQUE: - o Senobre Senadm que apresenta a supplica, me I Judo não teve participação que a outra Cafcz ver a impossibilidade, em que a sua falta mara fez a sua Commissão, e portanto não
de saude .o pu-n,ha para desempenhar .com a julgo regular que se falle em uma materia
promptidão, que se exige, esta Commissão; ele que só pôde sa-ber um ou outro Senador,
eu, posto que me julgue inferior ao nobre que leu o Impresso por :onde isso constou,
Senador -em capacida:de, goso, graças a Deus, muitos haverá ·que o não leram, os officlos
melhor sande; e 1convi.ndo o Senado, não quanto a mim estão bem redi-gidos, porque
duvido servir na Commissáo.
estão conforme com 0 que passou no ·Senaao
O Hn.. BAJmoso: - -Eu não vejo inconve- e estão com bastante cl.areza para que a Ca.niente algum em deferir-se a este requeri- mara dos Deputados entenda qual é a mente'
menta na fórma. pedida: o Senado tem jul- do Senado; e nada mais se pretende.
gado a a.mbos os nobres Senadores aptos para
O SR. VrscoNDE DE 'CAF;TIIÉ: - .Pedi a
o Emprego, porque tiveram igual numero de palavra. para dizer que os _officios estão revotos na Eleição; .todos nós estamos certos digidos com as mesmas pa-lavras da Emenda
do estado de molestia do Sr. Costa Bar.ros: proposta. pelo Sr. Barroso, que foi appro·
a .duvida. poderia vir do .Sr. Saturnino, q~IE\ v ada.
nenhuma obrigação tem de aceitar o traba0 .SR. CAlti\;!•]lltü DE CAMPOS: - Concordo.
lho de -que a sorte o livrou; mas como este
O Sr. 1 o Secretario .teu os seg-uinse preste creio que se póde já decidi·r sem
tes
off-i.cios: 1°, do .Sr. João ·Evanmais discussã-o alguma. (Apoia(lo.)
gelista, participando, que, por molestia, nã.o comparecia ao Senado.
Decidia-se o requerimento na fórma
2. 0 Do Ministro e Secretalfi-o de Essupplicada..
tad.o dos Negoclos do I.mperio eoru
O Sr. 1o Secretario aprese-ntou ao
da.ta de 25 de Janeiro deste anno,
Sena·do dous officios que ia dirigir á
participando, que se expedia ordem
Crumara -dos Deputados, acerca dos
·á
Repartição da Fazenda, para serem
convites pa.ra a Reunião da.s duas
pagos •OS Ordena.dos dos :Empregados
Ca-maras e para a nomeação da Comda
SeCI·earia e Peço do Senado no
missão Mixta, a que deu lugar o rc1m~sen.te
ah•no.
quer·imeuto do Sr. Albuquerque; e
0
3.
Do
mesmo Ministro com data
.pa.ra fru1lar sobre os .mesmos officios
de
8
de
:Fevereiro
deste anno, no
pedia a pa.Ia.vr-a e di.sse
qual participa que se expedia ordem
ao Thesouro Publico para o pagaO Su. -GAR~muw
mJ CA;uros: - Parece
mento da quantia de 1:68.2$7·60, imque o officio não· vai .redigido bem conforme
portaucia
da. despeza fei-ta com a
ao que se venceu aqu-i; porque convidand,o---se
imp.ressão
do Codigo Criminal, e de
a outra Gamara IJara fazer org;anisar com
44
nu:meros
do Diario do Sena·do.
esta uma 1Commissão Mix.ta., pa-rece fazermos0
4. Do mesmo Ministro, com data
nos est·ranhos 'áquillo que de facto sabemos,
de
11 do mez passado, pa,rticipando,
isto é, que a Camara dos IDeputados j•á eleque
se expedia ordem ao 'IIhesouro
geu para o fim a que nos propomos uma
Publico
para o ·pagamento da quantia
Com.missão dos seus membros;
parecia~me
de
1:112$750,
importancia da despeza
melhor que se convidasse aquella Gamara a
feita com a. Redacçã.o de 6·5 Sessões,
fazer 1·eunir a sua Gommissão, j-á nomeada,
-e
com a impressão de 19 numeras
á nossa para procederem juntas a estes trado
Diario do Senado.
balhos, e podia-se mesmo dizer que logo que
0
5.
oD iMinistro e Secretario de Esse acharem promptos os reJ.atorios, as Gatado
dos
Negocios da Fazen-da, paTmaras se ·communiquem para se tratar da.
•ticipando a sua uomeação1 e mais
Reunião.

Sessão de 6 de Maio
dons dos Ministros da Marinha e da
Guerra, fazendo ·igun.es participa~ões.
6." Do Secreta,rio da Camara dos
Srs. Deputa,dns, participando a Eleição da nova Mesa, que naquella Camara deve servir no presente m·ez.
Ficou de tudo inteirado ·O Sen.ado.
Tendo entretanto dado a hora, o
.Sr. ·P,residente marcou pa.ra a Ordem
do Dia:
V• A ·leitura de diversos orficios
que se achavam sobre a Mesa.
'2. 6 A ultima -discussão do Projecto de Lei que extingue o Juizo do
Provedor, .e Escrivão das Ca·sas de
Seguro das Províncias do Imperio.
3. 0 As ultimas .discussões de dua.s
Resoluções, uma erea:ndo diversas escoLas de lptJ.'Í m·eiras let:tras ll'ft Provinda de .Santa Catharina, e outra
creando uma Cadeira de Grammatica
Latina e diversas escola-s de pr-imei~·as lettJra.s :n.a 1P.rovi-ncia
do Rio
Grande d·O Norte.
4,o A 111 e 2" -discussão da Resolu·
Qâo sobre o Regulamento dos Cor·
.reios.
0 ,n A ta. e 2n discussão do Projecto
de Lei que exti-ngue o Tribunal da
Junta do Commercio.
Levantou-se a Sessão ·ã,s 2 horas
da tarde. - Bispo Oapellão-MÓ1', p,resi.dente. - Yísconae ele Oaeth.é, to
'Secretario. - V·isconãe ãe Oongonhas
do aam2w, 2n Sec1·etario.
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vezes; Barroso, 2 vezes;
valho, 1 vez.

Rodrigues de Car-

Aberta a Sessão, com 31 Srs. Senadores, leu-se e a.pprovou-.se a Acta
da antecedente.
O Sr. 1" ~Secretario deu conta do
seguinte
EXPEDIENTE

Um. officio do Sr. .Senador Antonio Vieira
<la 8-oleda:de, remebtendo uma Attesta~Jão,
pela qual mostra a impossibilidade, em que
se acha, de compail'ecer este anno ao Senado.

!1·

Foi Temettido
Constituição.

•â

Commissão de

,
Outr.o do Abba'(}e de S. Bento, em que
~ diz, que tendo os Monges Benedictinos desta
, Côrte designado a tarde do dia 7 do corrente
; mez, ás 5 horas, para •darem publicas graças
) a Deus pelos felizes successos do Brazíl, lhes
[ será sobremaneira lisonjeira a honrosa a:ssís! tencia dos Srs. Senadores a este acto reliI gioso.
Ficou o Senado inteirado.
r·

Outro officio de Estani.sHio de Souza
; Caldas, no qual diz, que tendo sido enca.rre·
: gado de Urar uma cópia do Codigo Crimi: nal para subir á Imperial Sa;ncção, se lison·
jeou de cumprir com o seu dever na qualiI dadB de Elsoreven.te do Sr. Visconde de Cayrú,
I motivo por que .não aceitava os 50$000 de
.gratificação arbitrada pelo seu .referido tr.a.j balho.
·
Foi recebido com agrado.
I

I

SE-SSÃ{) DE 6 DE MAIO DE 1831
PRESIDENCIA

J}O

SR,

DISPO

CAPELJ,Ã.O-U(>R

Lcitw·a de otficios. - Discussão do Projecto
de Lei ext·inguindo o Juizo de Provedor e
Escrivão dll Oasa (~e Segu1·os àas Provin·

c;i.as ão Imperio.

Fallaram os Srs. Senador.es: - Presl·
dente, 2 vezes; Almeida e .Allbuquerq·lle, 3

Outro officio do Secretario ·da Camara
dos Srs. Deputados, -com data d~. 2 do corrente, no qual diz, que tendo o :~Senado jul~
gado conveniente reunir-se pela·s 11 hot•as do
dia Mg.uinte para. a abertura da Sessão ordinaria., a mesma Camrura ,iulg.aTa. tambem
con veníen.te a referida hora para a dita reunião.
Ficou o Senado inteirado.
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Outro officio do Mi·nistro d:os Negocias
do Imperio, com data de 4 de Dezembro do
anno proximo pa,ssado, exigindo que ·Se lhe
('ommunicasse, para ser pl'escnte á Sua Makslnlle o Imperador, se ult!.Ina,mente se enca rrega.ram tra.bal·hos da Secreta.ria do .Senado a pessoas de fóra, e se a.ssim se procedeu por não ter a Secr.eta:ria os officiaes, de
que p.recisa, ou por não serem idoneos os que
alli servem, fazen·do~se especi:ficada menção
de quanto houver a nota'r sobre a assiduidade e prestimo, negJi.ge.ncia e incapacidade dos
tli tos offi c ia es.

ma Relação, •OU Tribunaes em que se acharem.
Art. 3." Ficam revogadas todas as dispo·
si<;õcs em ·contrario.
1Pa.ço da Camara dos Deputados, em 24 d<•
Novembro de 1830. ~ José d'Ct Costa (.:(:/Talho,
Presidente. - Joaqu·lm, 1liarcellino (](!
B·r·ito, 1 o Secretario. - Luiz Jí'm·1Wis.'co de
P<t1tln Oa.val•canti de A.lb~tquerq1te, ·2° Sem·ebt•rio.
Foi a imp.rimtr no caso de não ter
vindo já impresso da Ca.ma•ra dos
Srs. Deputados.

Declarou o Sr. Secretario, que já
.se havia respondido a este officio em
9 do mE.smo mez e a.n·no.
Ficou o Senado intei-rado.

Mais nove oHicios do Mi.nistro dos Ne·
gocios da. Justiça, remettendo doze autographos das seguintes Resoluções da Assembléa
Geral Legisla,ti Ya., já sanccionadas:
1." Sobre as conhecenças dos Parochos.
Outro ofificio do me~mo Ministro dos Ne2." Creando Freguezia Collada a Capella
go-cios do Imperio, .remettendo os ·requeri- de ~ossa Sen·hora da Consolarão do Serro ·
mentes de José Cornelio Martins Pereira, que d?, Boena.
pretende o lugar de oJlficial da .Secretar-ia
3.~ Sobre Costeamento -do Gad·o.
do 8-ena<lo; de Luiz J os·é da Fonseca. Ramos,
4.n Erigi-nd.o em Parochia a Ca•pélla de
que pretende o de PorteiTo, e de João Ri- Nossa Senhora da Conceição d'O Boqueirão.
beiro de Oliveira, Antonio Maria Marcellino
Todas esta.s Resoluções são relativa-s á
Verane e Miguel 'Marques da Rocha, que so- Província de -8. Pedro do Rio G·rande do
licitam o de ajuda-nte do Porteiro.
Sul.

5.a Dando providencias sobre a e.ntrada
de Estrangeiros na Província d-o Pa,11á.
l{}',n Creando Freguezia.s a,s Ca,peU~as de
S. João do Rio Claro, Nossa .Senhora cl.1s
Outro offkio do Secretario da Camara Dures do Ta.tuyby, Cabreuba, 1-nda>catuba,
dos Srs. Deputados, remettendo o segu.inte
Nossa Senhora de Belém, Ba,irro ·dos Silveiras, e Iporan.ga; todas na rProvilicia de São
PUOJECT'O m: RESOLUÇÃO
Paulo.
7.n Fix·ando em 80 réis as conhecenças
A Assembléa. Geral L~gis1ativa: Resolve: por cada pessoa de con.ff.ssão indist.incta,mente
Art. 1." Na:s causas 'Crimes ou Civ8is, e na Província de Minas Geraes.
nas Militares terão os haMta.ntes d·a :Provin·
8.Q Da.n:do providenciâs a.cerca dos escracia da.s Alagôas ns recursos competentes para. vos na P.roviucia da Bahia.
a Relação e 'Dribunaes da Provincia de Per9.n Creando uma F·reguezia na Provincia
nambuco.
de .Santa Cathar1na, com a Inv.oca.ção de

Fora•m todos remettidos á. Commissão da Mesa.

Art. 2. As causas d.os habita•ntes da so- S. J'Oaquim.
bredita P.rovineia da·s Alagôa:s, que ao tempo
lO·}n Estabelecendo as Conhecenças, ~ne
da publicaçã.o dest·a Resolução existi.rem por devem receber os Parocllos no Bispado d·e
via do recursos na Relação cm ·quaesquer Trl- Goyaz.
bunaes da Provincia da Bahia. serão decidi11.n lmporido aos .Juizes de .Paz na Pro'
I
·
• c1o Mar•lllhão
a obrio·acfto
de faze,rem
das, qnánto aos recursos pen·dente.s, na mes- vtncla
'
<
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um exacto a1~rolamento -de todas as pessoas
existentes nos seus respectivos Di.strictos.
12.n ·Extingul·ndo o Juizo da Conservat<>ria dos Moedet'ros.
Um officio do mesmo Ministro dos Ne·
godos da .Tusti~a. teruettendo sanccionado um
autographo !lo Codigo Criminal.
'rres officios do Ministro dos Negocias
da Fazenda, acompanhando os segui·ntes Decretos da Assembléa Geral, Já sanccionados:
L" Extinguindo a Junta Directora da Typographia Nacional, e dando nova fórma á
sua Administração.
2." Crea.ndo nesta Côrte uma Com:missã:o
ue exame das contas da Caixa de Londres.
3.<> Sobre os direitos <le producçã.o e exportação do a1godão das Províncias do lmperio.
·Quatro ofilicios do mesmo Ministro dos
Neg.ocios da Fazenrla, rem•etten-do as seguintes ResohtQões da Assembléa -Geral Legislativa, Já sanedonad·as:
1. Ma.ndando recolher ao 'llhesouro Na·
cio:ual a quantia, que se achar no Banco, pet·tenceute •á Oasa dos Orphãos da Cidade da
Bahla, proveniente do que lhe tncou no divi·
deudo elo anno ·de 1828.
11

2." .Mandando que os ·fundos da Casa de
Amortisaçuo existentes se.m destino, sejam
convertidos em nota!S do Banr.o do antigo
padrão.
3." Sobl'e o tempo, que deveUl durar as
arrematações dos Dir&itos elas AHa·ndeg-as, e
Consulados de sahida.
4.n Sobre a venda dos fundos em metaes
preciosos, existentes no Ba:nco e nas Caixas

E"iliaes de S. ·Paulo e Babia.

Um officio ào Ministro dos Negocias da
Marinha, remettend·o sancciona.das as duas seguintes R<'soluções d~t Assembléa. Geral: uma
re1ativa áa madeiras de construcção na Provl·ncià de Santa Catharina, e outra ,sobre as
mes-mas madeiras da Provinda das AJagôa.~.
Ficou o Senado intei.rf:Ldo.
Um officlo do 'Ministro dos Negocios da
G-uerra, remettendo uns exempl-a.res do ma.ppa
demonstrativo do estado, a que t.l'cam reduzi·
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das as Tropas da. ln Linha em obserrvancla
d-a Lei da fixação das Forças de Terra.
Resolveu o Senado que se respondesse acc.usando a recepção dos ]·etcridos mn1ppas.

1

Um offieio do Sr. Francisco Carneiro -de
Campos, partieipa·ndo acha-r-se nomeado Ministro e Secretario de .Estado dos Negociof-1
Estrangeiros.
Fkou o Sena:<lo intei.ra.do.

Cinro Propostas do Conselho Provisorio
de Minas Get·a.es: uma sobre Companhias Estrangeiras ele Mineração, oub·a sobre concessão de m-edalhas aos Lavradores que trabalhm·enJ ecnl al'ado e outra sobre Offioiaes de
Engenhai'Ítc na mesma Provincia: fora.m re·
mettidas á Comm:issão de F-azenda: 'llma sobre a. creação de varias Villas; foi remettMa
á Gommis·sào de Legislação. Outra sobre a
Administração do vinculo de Jag~ara: foi
remettir:la ás Commissões de Leg·islação e de
ti" a zell<.ia.
Oito Rep1·esentações do mesmo Conselho
Pr·ovincial de Minas Oeraes.
1. 0 Sobre a ·Receita, e Despeza .do anno
passado e Orçamento que formou a Junta de
Fazenda para o anno financeiro de 1832
a 18'33.
2.o Sobre a creação das Cadeiras destinadas ~o~ estudos preparatorios da Sciencia
1
::\lcuta.mstlca.
I
3." Sobre Subsidio aos Cnnselhei.ros de
1Jrovíucia e aos Vereadores das Cama:ras Municipaes.
4." Sobre a 8" parte das sobras das vend:u; da Pl'Ovincia..
5.n Sobre Pmcuradol'eg e Fis-caeg das Can.az·as Munícipaes.
6,1\ .Sobre os Ordenados do Corpo Ca.pitula.r da Cidade de Marianna.
7." Acerca da isenç:ã:o dos portes, que pa·
gam as Camaras Municipaes ao Correio pelos impressos, que são ·obri.gados a assi·gnar.
8.n Acêrca da incorporação das terça:s
partes da contr·ibuição voluntar.ia ás rendas
. de RMpcnrly e Jacuhy.

Sessão de 6 de Maio•
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Todas estas Representações foram remet~
•sete Resoluções do Conselho Geral rla
tidas á Commissão de Fazenda..
Provincia do Maranhão.
•Mais oito RepTesentações do mesmo Con·
1.a Sobre a flxa~ão de uma. casa. para
selho P.rovincial de Minas Geraes.
venda
do peixe.
1
1.• •Sobre o tempo das eleiçõe~ das Cama· I
2.• Sobre a igualdade. de pesos e medidas
ra~: :vrunlcipaes.
!' para toda a Provfnc.ia.
2."' Sobre a nomeação de Inspeotor pat•a Í
3.Q Declarando os dias 28 de Julho. e 13
as Ca-sas de Fundl~ão.
de Maio de festividade Provincial.
•!<'oram remettida.g á Commissão de
~""ora,m remetttdas á Commlssão de
Legis1ação.
1

Le~lslação.

3.- Sobre a crea~ão de Guardas Provln4.• Restabelecendo a Aula d!l Commercio,
riaes sedenta-rias.
.
4.a Sobre a. úrea<:áo 'íle Guardas Proviu- . que alli existia ba poucos annos.
e-iaes moveiR.
5." Determina-n·do que haja todos os an1
1Foram remettidas ás dontmissões 1 nos ,um concurso publico de todos os alum.nos

de Fazenda e de Guerra.

das diJ'ferentes aulas em exerctcio na mesma
Provincia.

5.• .Sobre o Escrivão da Junta da Fazen·
da Publica.

6.Q Sobre estudos Dreparaotor!os para o
Curso Jurídico.
Remetttdas ás Commissões da Fazenda e de Instn.1c9ão PnbUca.

Remettidaa ás Commissões de InPublica. e de Fazanda.

strue(~ão

6.n Reg·ul~ndo os vencl•mentos dos professores .de Latim. com os dos })rofessores de
primeiras lettra-s.

7.~ Sobre as senten~as condemnatorias d"é
Foi remetUda â Commlssão de ln~
alguns réos 1 ·que se acham demora·da.s na Re·
strucção Publica.
lação.
Foi remetttda á dommissão de
7,tl Mandando que se prolongue a ponte
Justiga Cri•minal.
chamada da Alfandega a.té a baixa~mar.
8. 8 Garantindo aos otficiaes inferiores dos

Corpos ·de 1- e 24 Linha seus post.os e soldos
correspondeu tos.
Foi .remetti'da á Comrnissã·o de
Oue.rra..

Remettlda
zenda.

Ou-tro certificando que o systema Constitucional se acha bastantru:nente al'\l'algado
naquella Provincla.
Foi recebido com a.grad.o.

'Commissào

de Fa-

Uma Representação do mesmo Conselho
Geral da Província do Maranhão, sobre a
oreacã-o de .Juiz de Fóra naquella Prov1nc1a~

Mais dons orficios do mesmo Conselho
Provinci.aJ de Minas Geraes.
Um par-ticipando a. eleição da nova Mesa,
que alli deve servir na presente sessão.
Ficou o Senado inteirado.

ã

Fol remetttda â Comm.issão de Leglslaclio.
Um offido do Presidente da mesma. P.rov-incla, ·remettendo a. cópia de um artigo ~da

Acta da sessão extraordinB~ria do Conselho
do Governo em 19 de FevereiTo deste a:nno,
sobre a execução da ·Porta.ria de 5 de Setembro de 1·825, que mandou castigar com chibatadas os criminosos de 1" e 2" deserta.ção
l'llmples.
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Foi 1·em~ttido
Guem·a.

á

f'ommissão

de

Dous orficios do Conselho Geral da Pro·
vinci-a de •S. Pedro do Sul.
Um participando a nomear;.iío da nova
1\Iesa, que alli deve servix no pre-sente a:nno.
Outro participando a prorogação do mes·
mo Conselho e seu encerramento no dia. 12
de Fevereiro tambem deste auno.
Ficou o Senado intei.rado.
Um requerimento dos estra:ngeil'os, que
foram officiaes d·o B-atalhão n. 27, no qual

pedem remuneração
dos seus se:r.v.iços.
,
I1'pj

remettldo

á

Commis•são

de

Guerra.
Uma representação da Camara Municipal
da Villa do Príncipe acerca de Guardas Naciouaea.
Foi remettida ás Con.1m i ssões de

Fazenda, e Guerra.
Um officlo do Conselho G·eral da Provinda de .Qoyaz, pS~rticipando a nomeaç;ão da
:nova Mesa, que alli deve servir no .J.)resente
a.nno.
Ficou o Senado inteirado.

Uma repre~entação ·da Ca!mara Municipal
de Porto Feliz;, sobre a construcção de uma
cadeia.
Foi remettiuo

ft

Commissão de Fa-

zenda.

Um officio do Conselho Geral da Provi·ncia do Pará, remettendo uma relação dos
seus tra:halhos no presente anno.

Ficou o Senado inteirado.
Apresentou então o Sr. Marquez de Barbacena o Discu·rso em resposta á Falia do
'Ilhrono, o qual ficou sobre a Mesa para ser
examinailo, e submettido á app.rovacão da
Camwra na seguinte sessão.

O SR.

4.9
Pni<~SillF~X'rE: -

li""alta

aimlR.

no-

; mear-se a Commíssão encarregada. do exame
l de todas as representações das Camaras Muníclpaes da Provincia do Rio de Jan-eiro, e
da liquidação das suas contas de Recelta, e
Despeza.
O Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Acho
de necessidade a existencia dessa. 'Com-missão;
mas como na Sessão passada ou:vl dizer, que
só era incumbida d·e objectos perten-centes ás
Camaras Munlcipaes desta P·rovincia, e agora
ouço repetir o mesmo, devo dizer, que muito
melhor será, generalisal-a para todas as Ca·
mara.s Munícipaes, aliás sendo. como se quer,
unicamente para as desta Provincía, então
será precis-o nomear uma nova CQmm.issão
para os das outras.
O .SR. ·Pm~SIDENTE: - J;J' mui·to bem lembrado: e se o Senauo assim o entender J!~O·
derá nomear-se a Commissão para conhecer
dos negocios relativos a todas as Camaras

;u u ui ci paes.
O Sll. BARRoso: - .};_}u julgo, que não
ser assim. As Camaras das outras Pro·
vindas é o Conselho Geral •respectivo quem
torna as con•tas; ao mesmo passo que nesta
do Rio de Jaue.iro per.tence essa attribuicão
á Assembléa Geral, porque não tem Consel·ho Provinda:!. E'' pois sufficiente, ·que a
Commissão seja só para conhecer das contas
das Camaras desta Provincia.. po:rque as Ca·
rna.ras das outras ·não as remettem •pa:ra eá,
porque lá tem quem tome con·heeimento deilas. Se a Comimssão :t'õr -porém prlv.ativamen·te .nomeada pa:ra conhecer em geral dos
negodos perte-ncentes ás Camaras, seja qual
fôr a sua natureza, então nã.o me op·pore1, a
que se faça a nomea.ção, seg.u.ndo se pretende.
O SR, Al3l'EIDA E ArJHUQUlilRQUE: - Eu
não sel se a Commissão é só nomeada parra
rever as contas das Ca.maJra.s desta Província, ou não; o que sei é, que o auno passado
veio um negocio da PrO'Yincia de Minas, e
que foi remettido a essa Commissão pol'l}Ue
versa-va sobre Camtuas Municipaes. Que a
Commim;ão fôra. nomeada só para. l'ever as
contas das Camaras da Provincia do Rio de
Janeiro, é um faoto, digam lá o q·ue quize·
rem; mas que esse negocio foi para lá t<11m·

I deve
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bem é um facto. SejJ, porém, como fôr; eu _ .são tres os a·rl>itros. O Segul'ado nomeia um,
jul·go, que é necessario nomear a Commissào, o Segurador oulro, e os oHiciaes da c-asa do
e a.mpliar-lrhe as attTibuições, 3Jté mesmo por- Seguro nomeam o terceiro, prevalecendo na
que ·Póde v-ir ·de novo a•lg-um .negocio, seme- decisão a pl·ura1ida.àe de votos; e só quando
lrhante a esse que veio o anno passado, e estes discordam, é que se nomeia Ulll quarto,
que não foi ainda decidido, talvez •por enten- o qual tem de obrigação concordar com ·um
der a Commissão, ·que não estava autorisacla dos tres. Mas isto não pôde agora admittir-se,
para isso.
porque os Officios extinguem-se, e extinguinO rSu. BARRoso: - 'l'enho alguma idéa de do-se não b.a quem faça a nomeação do 3" arQ-ue o objecto, em que fallou o :nobre .Sena- bitt·o. Nas questões. ordinarias, em que as
dor, era uma Representação de uma das Ca- paltes costumam recorrer a arbitras, nomeam
maras d-a Proviucia de Minas, pedindo me- estas um 3" pa-ra desempa.tar; mas nos casos
didas .Legislativas; mas creio, que -no easo de Seguro ·não era assim. Portanto faz-se
de se offerecer algum outro da mesma es- preciso que não vão neste artigo as palavras
pecie, bastaria a remessa, 1que o ·Senado fi- - como até agora se praticava -- porque se
zesse delle á Commissão, ·pa.ra esta ·ficar a.u- pensaflá, qne a Lei quer que os arbitras sejam
toriasada a examinai-o, e interpôr o ·seu Pa· tres; ·como determina o artigo 16, já cita.do.
recer. Decidam porém como q.uizerem; o as- Tenho uma emenda tambem a propôr sobre o
sump·to é de multo pequena monta.
artigo 6". ·Diz o artlgo (leu-se). !Deve-se emendrur este artigo, para que não fi.que sendo
Não foi approvada a 'Moção do Sr. priva1tivo da Cidade do R,io de J·a.nekCJo o
A.lmei·da e A•lhuquerque; e vencendo- negocio de Seguros: nós não estamos -no
.se ·que a Commissão só fosse enca.r- tempo de -dal· privilegias ex-clusivos; quem
regada dos obJectos .rela.tivos ás Ca.- . quízer fazer taes contratos faça-os, e nada de
macas Municipaes da ·Provincia 'do llio 1 cxcEipções. Não hn.'Vendo racuhlalle de ~ada
de Janeiro, fora~ nomeados -'~8/ra a um celebrar esses contratos. n-as outras_ Promesma Commlssao os Srs. V1sconde vincias fóra do Rio de Janeuo, mandarao sede S. Leopoldo, com 24 votos; Vis- gura.r â Jnglaterra; porq,ue ordinariamente
conde do Rio Vermelho, com 18, e ninguem ·quer cá vir. Nestas circuDista.ncias
.Jacin-tho
Furtado
de
Mendonça, deve permittir~se, que cada um segure onde
com 13.
lhe eon vier; o con·tra·rio traria incon ven1entes muito graves. E porque o neg·ocio dos
Seguros interessa de ordinario a. um grande
numero de pessoas, e não convém, que se
Entrou em disc-ussão o Projecto de difficulte 0 poder sa'ber-se com facil·idade peLei extinguindo o Juiz do Provedor, rante que Offidal se tem celebrado .ta.es ·cone Escr.ivão da :casa de Seguros das tTatos, juJ.go conveniente, CjUe seja P•ri-va.tivo
Provincias .do I.mperio, e ·então disse do Escrivão actual a continuação de ·fazer
elle só as Escripturas, como quer o Projecto.
O Su. Ar,:r.-r·EIDA E ALnuQUERQUE: - Este ~ão devendo todavia esta faculda-de extenProjecto teve discussão o anno passado, e der-se a outros lugares, faço por isso mais uma
não soffreu eme-ndas; mas .eu acho necessa.~ emenda. Tamllem fa·ria outra emenda ao a,rrio emendai-o. Diz o artigo 3° (leu o artigo). tigo 7", a. respeito do emolumento taxado
Parece-me, que es-ta!:) palavr-as cO?no até para o Escrivão, -que me parece diminuto;
agom se pratkava - devem ser suppdmidas. mas não tendo sufficlente conhecimento do
No artigo 16 do Regimento da Casa dos Se· qua.nto rasoa.velmente se possa taxar, não
guros, .que .faz pal'te ·da Lei de 11 de A,gosto tratarei disso.
de 1791, acha-se ·reg.ul·~:da esta materia (leu
En.tão o Sr. Almeida e Albuquer·
o artigo) ; de maneira, que na fôrma do arque mandou á Mesa. as seguintes
tigo -dessa Lei, mandando o'bservar por esta,
1
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ND artigo ao su·x;;primam-se as .pa.lavra.s
como até agora se pratica;va."
"No artigo 6°, depois das -palavras
"p-ara ·fazer'', eccrescen.te-se - ua Cidad.e do
Rio de Janeiro.,
·"E na fim do artigo accrescente-se
Nas ·demais Cidades, onde não houver ·Escrivão I~<rivativo, :prover-s·e-ha o Officio de Escri vão dos Seguros em pess·oa idonea; tendo--se consideração a aquelles a ·quem a Lei
de 3 de Novembro de 1830 arti.go 6°, manda
attender. .ttlm.eicl'a e Albttq-uerque."
'

Foram .approvaüas.
·Quando
Bit tratou deste Projecto o anno passado nada
disse por·que se ·não julgasse, que :o interesse
.proprio me obrigava a fallar, ·hoje d.irei o
que ·entendo sem receio, .PO!"q.ue j1á não sou
Membro da Junta do Comrnercio. Na nossa
fôrma do Governo não se obriga -ninguem -a
servir, e por isso .desde o <lia 3 de Ma.io renunciei a este T-ri-bunal quer se :ex·tin·ga, quer
se .não extinga. Eu sou Aggravista. com Carta,
e posse, e se a mi·nha sa.uue permittír irei
tomar 0 meu lugar. Vem para Ordem do Dia
0 Projecto da extincção dos .Segm·os, e ,0 da
ex·tincção ·da Junta do Commercio. Quanto a
0 SR. RODRIGUES DE CARVALllO; -

mim •não entendo, que sendo o .Brazil um
Paiz .agricola, ~ commerciante ·deva ·existir
sem uma Repar.tição, erri que ·se tratem os
negdcios 1commerci1aes; e ·neste sentido .deverá., ou ·não, haver um Tribunal de Commercio? Deverá nas Cidades maxitimas haJver
um Consulado de Commercio; ou outra estacão semelhante? ·Se assim -se .julgar, ·é necessario, que se ace.rescentem os Ordenados
·dos Deputados, por.que, ·fazendo ·a terça parte
do producto das Segu:ros pa.rte do ordenado
dos Membros do Tribunal; -extincto esse pro·
-dueto, ficam os ordenados reduzidos a seis
centos mil r.éis, o ·que não dá pa;ra a1guem
-viver. !Portanto Tequetro, que este -Projecto, e
o da -exüncºão [lo T<l'ibunal, vão ã Com..missão
E
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de Legisla.çâo, ou a outra, que se •nomeal'j
para com .urgencia dar a sua opilliião sob~
a exi.s·tencia ou eXJtinccão ·do T·ribunal, 'Para
que ,no caso de dever existir, se suppra com
o ordenado a falta do <producto dos Seguros.
E como ·pôde acontecer, que a Commissão ·Seja
de !Par.ecer, que se extinga o Tribunal, ·farel
de 1Parecer, .que Be extinga o Tribunal, serei
nal, farei algumas observações, que acho
necessarias ·neste ·Proj.ecto, porque
não
succeda, <> que succedeu com a Chan·
cellan"ia~ór.
·Eu não fallei porque ·se .não
pensasse, que o ·meu inter.esse ·pa,rticu1a:r me
movia, e 'O .que se seguio foi ficaJrem dous
Chance1leres, um o Ministro da Justiça, e ou·
tro o ·Chanceller da Casa da Supplicação, a:lém
de immensa-s duvidas, que se têm mov.i>do.
Quem está no .giro -dos negocias tem mais
razão de fallar com conhecimento de ·causa.
Os arbLtros são 'l:wrneados pelo .Segurador, e
Segurado, nes.fa pati:e foi conigido o Regu·
lamento da Casa dos Seguros: a I..~ei nem
marcou tempo para os arbi tros darem o seu
laudo, nem deu ao Provedor autoridade para
marcrur, :ou constntnger; donde ·se .segue, (!Ue
as Causas vão ·para as mãos ·dos arbitros.
estão .l'.â seis mezes, e ·atê a:nno, e depol~r os
entregam -c•.om certidões de •molest:i.as, e outras desculpas. E' pois •necessario que esta
Lei ·declare o .modo de arblitros, e s:: t.i:re
esta expressão do P·rojecto - ·como até agor:::.
se praticava. - Qu-anto ao Escrivão f. vBrdalleiramente um Tabellião ·dos Contt•a,tos, que
se fazem nesta Cidad-e, e não é privativo dt
todos os .contratos, .que se fazem no Rrazil.
Na Ba·hia ha Provedoria d-os Seguros, e Escrivã.o; em. Pernambuco não .sei se ainda
existe uma Socie(1ade, :que seg-ura:va; de muitas Praças se ·manda ·Segurar ã InglBJtet•ra,
po1'que ·alli os .segu.ros são mais uaratos, e
não ha impedimento 'para que cada um particularmente segure, o Escrivão -dos Seguros
vê, a estar na razão dos Tabe11iã.es de Notas,
e tanto levam ·estes, como deve leva.r o Escrivão dos Seguros; pela Esorip.tura desse
contra.to, devendo ,regular-.se pelo Regimento
dos Ta.belliães. E como os P,rojectos vão á.
.Coru.missão, eu fa~o o requerimento.

Fez este
7
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Proponho que o Projecto da eJC!tinccão
da •Erovedorta dos Seguros, e o da exUncção
do 'I\ribunal ·d·a. Junta vão 'á Commissão de
Legis1ação, ou a outra qualquer para dar o
seu ·Parecer sobr·e a exti·ll'CÇâo ·do T·ríbun.al,
ou sua existencia; e •neste segund·o caso J.embrar qual deve ser o augmcnto do Or-denado
tta falta d·a terça parte dos .S.eguros. - Ocwvalho."
Depois de lido .na Mesa, foi apoiado; ·mas ·d·an·do en tr.etanto a hora,
ficou esta materia adlada.
O ·Sir. ·Presidente .mai~cau ·pftlrBJ a
01~dein ·do Dia a C{)lltinuaçã:o desta
mesma dlscussão, e as mais roateri-as
já designadas ·na Sessão ·precedente.
Levantou-se a .sessão ás ·duas horas
e dez mi·nutoa da tarde.

SESKtO ;D.E 7 DE M.A:IO HE 18-31
l':RE8IDENCIA

DO

SR.

BISPO

CAPELLÃO·MÓR

Discussão do discu1·so em Regposta á, Fana
do Th-rono. - Discussão sobre a Reuenaia
Peramnente. - Dis-mtasifo sobre a Pt·ovelloriu dos Segm·os.
•FallaTam os Srs. Senadores: - Barroso,
6 vezes; Mar·quez de Imhambupej 6 v·ezes;
Santos Pinto, 6 vezes~ Presidente, 3 vezes;
Rod.rigues de Carvalho, 3 -vezes; AJ:meida e
klbuquerque, 9 vezes; Marquez d-e Barba.cena,
.2 vezes; -Marquez de Maricá, 3 vezes; OH·
-veira, 3 vezes; Duque •Estrada, 1 vez.
Abel'ta a Sessã{) com 31 S.rs. Senador.es, leu-se e a:pprovou-se a Acta da
anterior. O Sr. ·2" .Secretario leu um
officío ·da ·Secretaria .da Camara dos
~sr.s.
Deputa..dos, pa-rticipando que
n.quella Camasra., oonvin·do ·na medida
proposta pelo Senado, em offíci{) fle
5 do corrente, resolveu que a Commissão in por ella nomeada. se r.e-

un.isse qu81nto amtes a do .Senado, afim
de proporem os limites, que -se devem marcar á ·Regencia. ~Per·méllnen.te.
Pedia a palavra paTa ·faUa.r sO'bre
€>s-ta materia, e -di·sse
O S.a. M.AnQUEZ nE BARBACENA: - Como
membro -desta Commissão tenho de informar
ao ·Senado, que já hontem tive .participação
por parte ·da Comm:Lssão da Camara dos .SrsDeputados, de que a mesma 'Commissão estava
prompta para se ·-·reunir â IJl•ossa, mas recebi
o officio a •hora :tal, que me •não era. possivel
entender-me com os meus collegas; logo d·epo.is da Sessão, dar-se-ba and·amento a .este
negocio.
Ficou o .Senado inteil•ado.
·Leu o Sr. 1° Sec1·etario um Requer.imen:to
de João Fernandes Lopes, Escrivão da IJ?.rove·
daria dos Seguros, acerca do limitado ·Ernolnmento de 480 réis, ·marcado para pagamento
de ca.da Apolice, no Projecto de instit'lliçã:od:a dita Provedoria, e vedindo que o Senado
lhe arbitrasse a mesma taxa que percebem·
os Tabelliã:es de Notas, por .quaesquer .Esoripturas, .que ·lavram contratos.

Ficou sobre a Mesa para ser .toma·
do em consídéração1 rru·ando -se dis~ ..
cutisse o Projecto de Lei .respectivo.
0 •SR. BARROSO: - •Eu fui, .Sr. Presidente,.
nomeado Membro da Commissão do Regi- mento Interno, ond.e a experiencta tem mostrado a necessidade de algumas alteraçõe5
para melhor regularidade ·dos traba.l·hüs .desta.
Casa; ·e ha en·tr.e estas aJterações algumas.
cuja urgeneia é tão .sa·Iien.te, que não podem .
deixar de -ter dá lugar; ta~ é a Proposta, que
vou offe:recar á C(}nside:ração do Senado, e
sobre a .qual requeiro tambem a. urgencia,
para te.r ~boje a 1 a ·discus·são, e amanhã a segunda: eu· a leio.
·Proponho, 1", que ás 10 horas :Predeas,
o s.r. !presidente. ou quem o dever substituir,
tome o -seu -assento; e havendo -numero sufficiente de Senadores, 2.bre-se a, Sessão; se
pa.ss-ados 15' .mi.nutos, alnda não ·estiver numero pa.ra fm·mar Ca3~, fn.ça-se a ch:nn::uh,
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e levarute-se a Sesgã.o; 2a, a Sessão será con·
tinuada até :ás duas horas e .quand.o o :Sr.
P.residente, por qualquer ·motivo, fôr obrigado
a leyantar~e, ser no emtanto substltuMo :por
quem tocar, salva .a red·accão. - Ba~rroso.
•SendQ a·poiada a urgencia, foi ap·
tp.rovada, sem ilm<[)'ug!naçãa.

o

Sa. MARQUEZ DE INHA:.YIBUPE:

~

Acho

muito justa a .Proposta; ella tende a a:pro:v.ei-tar •todo o tempo, que nos fôr possiiV·el,
nos importante·s trabalhos, •que a Na~â;o 'nos
tem COD·fiado, 'e é preciso, que llCID por SOm·
bras se illuda e a eonfia:nça que o BrazU em
nós ·põe; lem1bro, porém, uma pequena pro·
v.idencia, sem ;a qual a Moção do .nobre Senador mal ·pód·e ser execntatda. Falta ·fies-ta
Casa um relogio, pois •um que ha'Via e que já
.aqui não vejo, andou .sempre tão desorga,;nisado, que uunea me foi possi:vel acertar o
meu por ·elle, em dous -dias successiv:Os. O
·que alli está .tem, como ·se vê, um mostrador
tão pequeno, e tão con·fuso, que deste lugar
se não distinguem os 1)onteiros; e se sôa as
horas, é pm· campai·nha tão ·pequena, que eu
ainda as ·não ·ouvi. 1Cada um de nós tem 'o
seu relogio, que acerta por ünde póde e se
·não houver uma pendula commum, por onde
todos se regulem, vindo todos 'â m·esma hora,
vista pelos seus respectivos relogios, achar·
nos-b:emos aqui, não obstante a ·boa fé, em
horas desencontradas; ·e deixa~á muitas vezes
de haver .Sessão, sem culposamente ter nenhum de nós coneorrido para eSita falta. Requei·ro pOI'tanto, em prim·eiro lugar, ·que se
dêm as precisas pr-ovidencias para ·que haja
ne.Jla uma pendula boa. Uma outr·a providenci-a me lembra requerer, por esta occasião; e
.que me parece de a;bsoluta necessidade. :Esta
Casa está rodeada de espeques, qu.e -o anno
passa~do se puzeram, por .se julgar necessal'ios á sua segura·nça, em vlrtud.e do exame,
a que o ;Governo mandou ·{ll'oceder por peritos; .mas estes espeques, assenta:dos -na •tena.
·-em um solo tão humido como o deste Campo.
e talvez te.iltos de más -madeiras, estarão ain·
da ·em estado do sustenta.r o peso de paredes
desa·prnma-das? e que certeza temos ·n6s ·de
·que 0 pendor não tem crescido, não obstante

os espeques, que, como disse, des·cançam sobre um terreno molle e apenas são apoiados
por uma. 'Viga ;posta •na terra . e segura. por
rJlr·aqulssimas esta.cag?, Uma. ·i.ndli:ffler.em.ca ta·
.mauha, sobre a segurança das ·nossas vidas.
pôde ser Iouva:da .por ail,gu.em, Sr. Presidente?
Ning.uem 1he chamare cora:gem d~ certo!
Porque a ·coragem ·n u.nca B·e mostrou ·em cou~
sas que não dão utilidad·e a ni•n.guem. Requeiro .portanto ·que se tomem provi·d.encias
sobre este objecto, que ·me .pa:rece .de sullliJlla
necessidade, e não prova a sua. falta ·s·enão
inacção da nossa 'PaTte.
0 .Sa. SANTOS PINTO: - Eu r.espondo 8JO
nobre Sooad:or; quanto ·ao relogio, já se
mandou trocar o que havia por outro mel·hol'; e p.elo ·que pertence á ·casa, a:ntes de ·Se
abrir a .sessão, eu, como membro da 'Oom·
missão de Policia, a •mandei examinar, •e não
se achou haver desmentido nem uma 1polegar
da.; são terrores panicos sem fundamento.
0 :SR. M.A.BQUEZ DE

IN.B:A..M:BUPE: -

0 Mi·

nisterio pa,;ssa:do ma.'lldou fazer o exaJme nas
paredes, e aôhar·am os ·peritos ·que haviam 6
polegadas d·e pendor; agora diz o nobre .Sena.dor t}Ue não ha nem uma :poLegada; ID'áo
sei como i-sto ·seja! O ·caso é qua se julgou
preciso ·especar 3 •paredes fóra do prumo, ·está
em ,muito rnáo estado. O exame, .que o Governo ,mandou fazer, foi fei·to- por :pessoas d·a
pr·ofiasão, e o nobre Senador rdiz, ·que man.d-ou
examin·ar, sem dec,larail' por quem, e achou
tudo muito bom? A quem .devo dar mais cre·
dito? Se .a casa uã;o tinha rui na, ·pa:ra que
se pôz aqui este ·es·pantalh·o?
0 .SR. :SANTOS PINTO: - 0 anno pas·sa:do
fez-se 'O exame; e o Sr. 1Presidente o .presenciou, bem •como ü nobre Sen·aJdor que é
hoje Mi·nistro da Fazenda; vin-se ·que •nenhum
perigo hav.ia; e .eu já <disse que se .tinha ·
feito outro exame antes da abertura da Sessão; e ·este exame foi fei.to por um habil 'Engenheiro; .nada tem tido .de ·r.uina.
0 ;SR. P:Rill;SIDENTE: - 0 objecto que está
em discussão é o Requerimento do .sr. B-arroso, ·e elle não trata d.e casa.
0 S:R. RoDRIGUES DE CARVALHO: -,Está
estabelecido, Sr. rPr·esidonte, .que !AIS nossas
Sessões sejam d·e 4 horas, como .maud·a o R·e-
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gimento; plm.ha-se este em execução; e veREQUERIMENTO
nhaJm tódos a hóra. marcada, e quando 'não
hada numero, faca-se a chamada, e vamos emRequeiro, que se dig:t ao Govenno, que
bora.; e se q'Úerem .que haja algum. correctivo
ma,n.de-se ·no outro .cJia pôr no Diario os •no- mande ·novamente -examinar o ·estado de se-mes dos que talt~ra.m; digo fi-nalmente que gurança em ·que se acha a casa em que se
a Moção é muito justa, e até nem .deve ficar fazem as Sessões d-o Senado ,procedendo-se
nesta diligencia com o malor cuidado; visto
para outro dia a discll<Ssão.
o
estado de duvida que neste 1negocio tem
A P.roposta altera o
0 SR. BARBOSa:
occor.rido. - Paço do Senado, 7 de il.Vfai'O de
Regimento, porque este marca ·nesta hora de
1831. - Mar(tuez de Inhambupe.
éSpera, e a ,minha ,Mocão .faz uma emenda,
mud~ndo esta ,meia hora em um quarto. De-iFoi apoiado o Requerimento, assim
pois o ·outro ponto, para que acabe ·a ·Ses•como a sua urgenoia.
sã:o ás 2 horas, é para que ·aqueUes que es·
ttverem na casa a tempo, ·não esperem por
O S:a. SANTos :Pl:NTa: - 1Isto não tem necau.sa. dos que falta.ram; portanto, 'não se cessidade ·de .seguir os tramites ordi·nari·os de
trata ·de pôr em pratica o Regimento, tra- Indicação; 'Porqu·e, send·o materia de muita
ta"\Se de o emendar, do contrario não seria neces~idade, ·é um Reqm~rimento, que .deve ser
necessrurio proposta alguma; •eu a fiz porque approvado in Zimtite; pa.ra o que eu voto, não
aHerei dous artigos d'O Reg-imento.
obstante esta,r persuadi-do de que a casa está
segura
e não tem .per.tgo algum.
O Sa. PRESIDENTE: - A proposta taroO SR . .A.LMEI.D.!. E ALBUQUERQUE: - Eu
bem <liz, que quando o Presidente se levanta.r, ·seja a cadeira occupada por quem lhe levanto~me untca.m.ente pàra dizer, que uepertencer; e nisto ainda. .se não tem fanado. gocios ·desta fi'aJtureza não devem demorar-se;
Passam-se semanas que eu .me não levanto, a ex·per.iencía tem mostrado que 4 mezes de
Sessã·o não chegam para nada; e é p.reciso
dura.nte as 4 horas d·a Sessão.
a,proveitar melho-r o tempo, não o per·dendo
O SR. B.A.BBoeo: - Não desejo que V. Ex
em cousas que se :podem ·expedir immediatafaça esse sacrificio, a que nenhum :Senador mente, sem ser necessari:o fallar ainda ou.t;a
se su}eirta; tod·os swbem ·qua:udo Item i}}all'a vez; voto que se decida ·definitivamente já,
isso motivo; e v. ·Ex. ·nem é de uma natu- e sempre votarei neste sentido em cousas tão
reza d.ifferente dos outros homens. Saia o .S1-. simples como esta.
Sr. Presiden.te quantas vezes •necessitar, como
O .SR. BAimoso:
·Eu tambem approvo a
sahem os :mais Senadores .da sala. •mas não u.rgencia, e voto que se decida já .nesta unica
:Pa.re por isso o trabalho, e para não parar, é discussão; mas declaro qu.e só um unico moque eu prop<mho que seja. nesse interva.H·o tivo me obrig>a a isso; e não quero que se
occu•pada a cadeira. por quem o Regimento estabeleça como precedente o p•assarem Re~
chamar.
queriom~ntos si·mpLes em u:ma
só discussão.
Posota. a .materia do Requerimento Voto a respeito d.·este, •porque o seu nbjecto é
á votação, foi approvado .para passar de nossa economia particular. Mas •não deve
á ultima di:~cussão.
fica.r como regra, que os Requerimentos simples passem de cat"~reira; cSJda qual chama
0 SR. MARQUEZ DE INHÃMBUP"E: - .Qomo simples ao ·qÚe lhe parece e ipodem ser defallei sobre o esotad·o, em que se acha esta cididas cousas de muita. monta com precipicasa, e julgo, com-o disse, necessaria uma tacão; além de que, qualquer que 'queira ()8!8;p.rovidenci11, mand·a·rei á Mesa a competente sar uma MoQão rapl•dam.ente, ·não tem mais
::X1oçflc. para que, sobre ·ella, o Senado deli- que tpôr-lhe o titulo de Requerimento, e com
bere o que julgar t.cet,tado; ·ped.indo desde esta doutrina passa inconsiderad·amente; donde podem nascer g,raves prejuízos. Eu hei de j:á a urgencía..
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sempr:e oppôr~me a .estas infracções do Ite. gimento.
O Sn. ALMEinA E ALBUQUERQUE: - Quem
conhece o ef1'eito d·os Reouerimentos é o Senado, e ê o Senado .quem, como agora, ·determina se deva -ou não ·decidir-se a s·ua .materia e muma ou duas ou tres discu.ssões ;
pol'ltanto não ha rísco nenhum, .em que esta
medida estabeleça um preced·ente perigoso;
quando se discutir a urgencia ·do que se apresentar, se vem a ·SUa impor.tanci•a; e não ha
duvlda nenhuma que, quando .se achar que
um Requerimento .está em caso identico com
este, se ·ha de decidLr tambem comQ este, en1
uma discussão, se assim se resolver agora.
O Sr. 'Presidente

propô~

a materia

•á votação e .pass-ou ·definitivamente. O
mesmo .Sr. Presi-dente offereceu á dis-

cussão o discurso, que se achava so~
bre 'a Mesa, ·em resposta ã Falla por
parte do Throno, na ·Sessão Imperial
da Abertura da Assembléa Geral; o
qual sendo lido pel'O s.r. 2" Becreta-rio, pam fallar sobre ella, .pedia a
palavra e disse
O Sn. ALMEIDA 'E ALBUQUERQUE: - Por
ruais que tri·bute o meu respeito aos talentos
dos iUustres Membrós ·da Comrnissão, que redigia a Resposta á Falla do 'I'h.rono, que está
em discussão, eu nã.·o pos-so deixar .de ·ap.resentiilr uma reflexão, que me 'parece importante em tlm ponto, q.ue julgo menos exacto;
é este o ·em (1Ue diz, que o Sen'élido da sua
par.te ratHica;ra a Nomeação da Regencfa
Provisional. O acto da nomeação da Regenci•a
foi praticado em virtude da mais f'(}rte de
todas as Leis, ·C1uero d.izer, da Lei da. .necessidade, ·e a n·ecessi.dade de sa1v-a.r a Patria.
Não se havia deixar a !Nal}ão em anar·
chia, e a Lei da sua conservação, a :primeira
de todas a.s Leis, imperiosamente ma11da.va,
que se procedesse logo, e logo ao aoto da nomeanão de um Gover·n'o. M·as .tendo a Constituição marcad·o a .maneira pGr ·que est~ Governo deveria jn.stallar-se, aconteceu o ·não
existirem as pessoas, -que a mesma Constitut·
ção designa para este empregü; e deveriam
.os Rep.resenta·ntes ·da Nação, que exisUam na
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Capital, onde a Revolução se operou, ficarem
indifferentes, e não 1toma,r-em todas as medidas que estivessem ao seu alcance, para.
salvarem a; Nação dos horrores ·da an·archia,
e não a fazerem cahir em uma guel'ra. civil?
De certo que uão; e porque -só um meto s·e
apresentava pa.ra remediar este mal, que estava im.minente, toma·ram ·este ex.ped.íente, e
nem podi•am tomar outro; e em virtude dà
que Lei foi tomado ·este expediente? Em virtude da Lei ·da necessi.dade de salvar a Patri:a, que, como já. ·disse, é a .pri-meira de todas as Leis! M·as eu ·não concebo como a Assembléa Geral deve r.eV'alidar este Acto. Esfe
Acto foi um exercício de um p"Od·er politico.
e a Assembléa Geral não pôde revâlidar Il<r
deres politicas, por-que •tal attribuição não
lhe está .marcada na Constituição, que ,é a
unica fonte .de que d.imana a ·sua autoridade.
Si a Lei da salvação da Patria impoz um dever aos Representantes da !Nação, para elegerem, .do modo que elegeram, .a, Regencia Pr'()visional, a mesma Lei da necessidade, qu-e os.
autoris-ou •para o fazerem, approva o .que elles fizerem, e ·SÓ a: Nação lhes poderia toínar
contas disso. A Ass·embléa Geral, se estiv-esse
reuni.da, <não tJinha mais autoridade para eleger a Regencla, -fóra .das ·fór·mas constitucionaes, do .que 'OS Re.pr·esentantes, que o fizeram; e se a Assembléa o fizesse, quem havia 'a'J)provar esse acto contra a Con.sti,tuiçãrf?'
Só a Nação; pois •a Nação que tome contas.
aos .Representantes, como toma-ria á Assembléa Geral; ã Asse-IDibléa Ge;ral só toca nomear"
a Regencia Permanente; que ·Pelo que pertence á Provi~üonal, "O ado es-tá feito, e legalmente; porque foi em vir.tude de uma Lei.~
d·e q,ue todo o mundo reconhece a força, isto
é, -a Lei da nMess:idade; e dá"se a.gora esta
Lei, para a Assembléa .Geral praticar actos
para que a -constituição a nã.o autori.sa; isto
é, :revalidar rpoderes politicas? Nã'(); concluo
logo ·que a Assembléa não ·póde ratificar a n-o·
meação ·que estrâ feita, da -Regencia Provisio-nal, ·e por com~equencia não deve o Sena~.O'
com.prometter~e n·a sua fa.lla. a. concor.rer I>arra
esta ratificação. Acc.resce a isto que a. maioria ,das duas Cama,ras, agora existente, âcomposta aos mesmos indivíduos, que e1eger.am a Regencia Provisional; e d-aqui resuU~
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ljUC ú:3 lllbStU(kl inàiVlàUOS vao ratificar {) que
IJ.llracçáo fil-ha da necessidade; e não a dll
J;í fizeram, tendo agora para Lsto ta,nta an- saltar por tudo qua.nto a Cons.tituição detertorhlade como ·pa.ra v ou•tro acto; com a dH- mina .neste caso; porq,ue ·de haver necessi·
fere.uoa, que se nem .para um, n.em paro ·ou- dade de s·e fazer menos, não se segue o po~
tro ha Lei escri·pta que os autor.ise, tinham dor id·e fazer ·O ritais, sem semelh!Wte necessino primeiro ca•so a Lei da rreces·sMade que lhe dade. Mas a Revolução ·declarou-se pelo pe-falta agora. Que.m ·não vê, ·Sr. tP.residente, o did"O ·d·a. deposição do Mini-sterio, ·que ness-a
absu~<io saliente que daqui nasce? Em Viil"tU- época serv:ia, e .CJ.Uiz a fa.talida1de, que os mes~
de dos fundamentos, que levo expostos, manclo mos 'indivlduos, que· a. Con·stituição chamav'..l.
á Mes-a a seguinte
par·a a Regencia, compunh·aru o Ministerio,
cuja deposição sQ pedia; e como suppôr, ·que
EMFlND.A.
o povo, ·e tropa, que, com a·s armas na mão,
Se mostrava tãü sa·ti·s~eito, a estes indivi·duos
1Suppnma-se a parte do Discurso, em que para. ·Mini·stros de Estado, os aceitasse para
se diz que o Sena.d{) porá. da s-ua parte quanto o muito mais .importante cal'go de Reg-entes
eSitiV'er, para rratificar o a-cto da nomeacão da do Imperio? A Revolução ·contin·uava segu,ra.Regencia. - A lnwilda e Albuquerq·ue.
mente, e com muito ma:Ls calor! Logo, a Pa·
tria perigava. e mui·to se o .partid·o a tomar
.Seu.<do apoia·da, pedio a p-ala.vra, fosse •d'ifrerente do que com effeito se seguia;
não se di.ga porém que o meio de nomear a
par-a fallal!' sob.re eHa
Regen-cia era unicamente o que se s-eg·uio, ;pelo
O SR. MARQuEz DE B.ARBACENA: Guru- motivo tda não existencia dos tn•dividuos ·que
pre~me, como Membro ·da Commissão, expena Constituição chama pa.ra estes cargos; ouder· as razões que deram lugar ao peTiodo, tras foram as ímperiosa.s circumsta.ncias qúe
que se i mp ug11a. .E', em primeiro l uga.r, pra- obrigaram os Representantes da Nação a
obra.rem como obraraílll; s·erá, rporém, is-to leti-c~ constante r·espond·er i.adiv~d'U'llllmente a
todos os topicos d.a F'alla do 'I'hrono, e esta gal? Ao menos não está conforme a Lei I:'!·S·
não devia ficar sem alguma t·esposta; a Rc- cripta; e se 'faltou a Lei escmipta, p()t que .não
gcncia :Pede na sua Falia mui positiv·a;mente se ha de dar a confirmação, que a Regencla
a ratíficação da sua nomeação e os Red•acto- pede ao Corpo Legisla.tivo, afim d·e lhe dar,
r-es da resposta, cingin·do-se ã pratica seguidi'L se não toda, ao :menos at1uella leg.alida.de, de
:nesta, e n.a 'OU•tra Cama.~a. e que nfto viam que o caso ;presente é susceptível? Taes fo~
.motivo a:lgum d·e •alterar, res·pcmdera.m com ram as razões, ·em ·que os Redadores se ,fun·
effei:to do mod-o que .est-á. .A.gora, .pel-o que daram; a Sabe·dori·a. ·do Henwdo, cCJillltudo retoca ao substa:ncia,l -daj resposta: estaJvfa a solverá ·q ·que ·entender melhor.
ü SR. Ar,MEID.A. :E ALBUQUERQuE: ResCommissão bem convencida que a nomeaçàô
posto q-ue f-eita sem .fó~mulas constitucionaes, ponderei .primeiro pelo ·que res·peita á pratica
foi justissima, po1•que foi dicta.da 1>el.a Lei, de responder a todos -os topicos da Falla -do
-que manda mai'S q·ue toda,s: .pela salvação da T·hrono..Eu semlpl"e me oppuz a essa pratica,
Patria, em imminente risco; .justíssima, digo, e vou coherente em me .op.pôr tamhem agora;
nias quanto 1á legalidade, muita gente ha -que o ll!llllO .passado IH'ometteu o Senado de con~
duvid·a della; .porquanto, mandando a Consti- cor·r·er para a factura ·de um Banco Naciotuição que 2 Mtntstros com mais Ccmselhei- nal, ·que a. F'al.la ·do 'Dhrono pedia; e não só
-ros ·de Esta;do formem a Regencia \P•rov.isi~ não appareceu tal Banco, como aqui ·nunca
no:l, só faJtava para isto o Ministro da Jus- se tl'atou dess·e objecto; é ·pa.L'·a não fazer
tiça; e se não ·houv•esse mni ·Singula.res mo- promessas, que se não hão de realisar, que
tivos, como depois .cUrei, o mais natural passo cu me tenh·o semrp.re opposto a esta pratica.
·que hav:ia a ·d·ar, era nomear esse Mini~~r.o, P.elo que toca á nos·sa questão, eu jfl. disse,
que ·faltava;. p.oi"que ~;pezar ·de ser esta no· que os Representantes da Nação, leva~dos peh
meação inconstituci'Onal, er:a. só esta a unica irresistivel ·força das circu.mstancias, dei'am.
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um rpasso, que .a mesma força das circumstancias revalirdou; a Assemblêa, não tendo auto·
ridSJde fóra do .que lhe está ma;r·cado ~n.a Constituição, sõ uma igual •força de ci<rcum.stancias a poderia autorisar; não ha agora torça
alguma de circumstancias; tudo quanto fizer,
fór·a das .suas attribuições,· é iHegal, e o Senado não se deve comprometter a pratica\1'
um ado illega,l; tal ê o de ratificar a nomeação da Regencla; e se nesta materia se falla:r na Assembléa :Geral, hei c:Pe oppôr•me,
como agora faço, a qualquer medida, que S(~
queira tomar, para a;p.p.rovaçã.o d.este acto.
O .SR. MAitQUEZ DE MARrcÁ: - •Se a .nomeação da Regencia Provisional não ·!oi constitucional, nem es•ta Regencia é legal; todos
os actos por ena praticados (que são os do
P·oder Moder.a;dor e Executivo) são irrttos, e
não podem legalmente ·produzi.r effeíto al.gum;
nada ·sen-ão o Poder Legislativo os pôde va·
lida:r. Qua.udo uma fracção da Assembléa .Qeral fez a nomeação, não podta esta por~ão dos
Representantes obrar assim, S'enão para ·que,
p'Or Lei explicita, se declar:asse valido este
Acto; é o que nõs ·vamos .fazer ou é ao que
o Senado d·á .sua p~nte se compromette; e se
com ef,feito os mesmos !Membros da Regencia
pedem a approvacã:o da .A!ssembléa Geral á
sua..nomeação, que é o mesmo que diZ~er, aos
actos que a 'Regencía. tem praJticwdo, que duvMa póde ter o Sena.do ·em lh'a proznetter.
qua:ndo o Senwdo, e todo o mundo está persuadido •que a nomeacão foi um acto licito,
indlspensavel, e portanto legal; pois que, por
me servir da mesma phraose :do ·nohre :Senador, que impugna a ·Lei da neoessidade é a
primeira de todas a-s Leis, a ·qual ninguem
pó'de resisti-r. Es-tes fundamentos, e os que
desenvolveu j:á o .meu íllustre coHega, nwve·r.am a Commissão a introduzir este período
no .df.scul'so; o Senado entretanto deci-di11á
como enten·der.
0 SR. AL?IlETDA E ÁLBtH!UERQUE: - E.u
prin·cip.iei no meu primeiro •discurso por mostrar a vali'd·a.de do acto, e creio que uã.o se
poderia colli.gir de na;da, d·o que eu disse,
que o sup·punha illegal; ·por •consequencia !onos os actos posteriores da Regenda, longe
de serem ir·ritos, e não produzirem legalmente
_ef.fet.to algum, são muito legaes e devem p.ro-
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duzir tod·o o seu effeito; se tiverem observ.ado alg~uma cousa injusta e contra as Leis,
os -Mi•nistros de •Estado r-esponderão por isso.
na fôrma pt'escripta ·pel:a Constituicão e Lei
da responsabilidade. Em uma pa1avra, ·eu já
mostrei, que o acto da nomeação da .Regencla
por si mesmo é valioso, sem precisar de hvor de .ningu€m, e I!Ji o ·precisasse não era do
' nosso, era do da Nação em geral, e supponhromos mesmo, que se .queria revalidar este
I acto, este'\ a;caso o meio .marcado na Constí·
tuição? Certo que não; porque não se havia
seguir o ·meio das Lei:s ordi!naríoas, •que não
podem j'âmais versa;r- sobre bases contrarias
ao que a ·Constituição .determina. A Constitl.l!ição estabel·ece o modo de for.mar a .Regeucta; foi-se cob.tra isto, logo a Lei, que sê
fizesse, era para revogar o que determina a
ConsUtuição; isto não se póde fazer S{tnão
por poderes especiaes, que a Assem'bléa Gera.l não tem. ·Na;da faz tamb~m ao cas'O o s~r
pedida esta confirm-a§ào pela Regencia. na
SU!l. ~alla~ porQue quando me pedem aquillo,
que eu não posso fazer, nem vor isso me julgo
autorisado para d·~ferir, nem p·rometter. Finalmente, só me resta a responder a um ;nobre Senador, rque .d·isse que só faltav·a o tMi·
nistro .da .Justiça, para se poder form~r a oRe·
gencia constituciona•lmente; e esse :Pouco! E
quem. havi-a nomear esse '.Miíllistro tda Justiça?
O.s Representantes da Nação ou ain-da a As~
sembléa, se estivesse reunilda? ·Era peor a.
emenda., 1que o s-oneto, porque tambem ·era inconstitucionrul ·a nomeação ·âess·e Ministro.
pa.ra o que só o Poder ExecuUvo tem autonídB.tde. Sr. P.residente, o que está reito é ;por
si só subststenrte, não preclsa de mais BJP·provacão; só nos resta nomear a Regencia Per·
manente.
O SR . .MA.BQun:z DE lNHAMllUPE: - 1Sr.
P:residente.•Envolvid'O em uma. scena, em que
bem a meu pesar rep.resentei, sou agora éoropelli·do, pelo que acabo de ouvir, a fazer uma.
mui succinta, ma.s :fiel narração dos ~actos,.
que por mim ·passàra:m ~pa.ra resalvar mi:nha
honra e patriotismo, e interpôr francamente
meu parecer a respeito da materia que está
em di-scussão.
tSendo eu na tar-de do dia 5 do m~z passa:dro avis-ado J)Or um correio do Gabinete !Ln-
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perial, i3m nome do Imperador, ·pRtra ir ao
Paço de S. Christovã-o, para J.á me dirigi n·a
penmasão de ser para con.selho de .Esta;do, d·o
•que mais me convenci, porque ohegando ao
Paço já de noite, Jtá achei o St·. Marquez dP.
Caravellas, e seu i1r.rnão o Ministro de Estado
dos Negocios ~Estrangeiros. Conduzido .eu á
presença do ex1Imperador, me .disse, alli est1ã.
o Ministro do lmperio (que vi na casa immediata) lavrando seis Decretos de demissão do
actual Minisberío e outros seis -das n-omeações dos que em lugar delles devem entrar.
sendo Vrii. designado para •a Pasta dos Negocios do Imoperio. Surprehendido com esta
noti-cia, bem me lemb1·ei de lhe reflectir o que
entra nós ha:via passado no mez de Novembro, quando me quiz forcar a tomar conta
da Presi.dencia do T!hesouro lPu·blic-o, e o
modo indigno com que •eu e meus .compan•hei·
ros .dre então fomos em J-aneiro de 1827 expulsos do Ministerio por motivos que tanto
nos ·honram; mas o tom imperioso, com que
me foi feita esta intimação, o reSipeito consrtgra.do ao Chefe da Nação, e o receio de algum rompimento, que me fosse .summamente
desag.ra:davel, me embargou a voz, e me contive a fazer uma repulsa, qne o ·caso pedia.
klli me .demorei até que, .Ia vrados todos os
Decretos, .m'os entregou por despedida. :Para
os mandar executar, e me retirei na firme
1·esolução de pedir opportunamente míuha demissão. .N·o dia immed-iato, de manhã {6 de
Abril) enviei os Decnetos .ao Conselheiro Biancardi P·ara lhes dar a direcção do estylo, e
como recebesse aviso de um dos novos Ministros. para que fossemos nos reunir .na Secretada d·e Estado ·d·os Negocios da Guerra,
como lugar ·mais cell'tral, para ·dalli segu.lrmoH
pa.r.a a Quinta, assim o pratiquei, e passados
poucos minutos, para .lá nos •dirigimos. Cher
gados todos a10 Paco (á excepção do Visconde
de Alcantar.a, que chegou mats tarde, por se
a;char na -sua chaca.ra de Am1dar.ahy, donde
foi chamaJdo naquella manhã) nos a,pi~esentámos ao ex-Imperad·or, dizendo~lhe que ia-mos
receber suas ordens, porque ai·nda não tinha·
mos tomado conta das Pastas, nem dado ·passo
.alg-um; ao que eHe nos respondeu com a
maior sereni-dad<e, que era prec.iso propõr os
:meios de prevenir a continuação da guerra
1

civil, visto que nem a mu•da:nça de Ministerio, ·nem a convocacão ex.traordinaria d·a AssembJ.éa Legisla:tiva ti·rnha acalmado as commoções populares, a:p.resentando-nos uma relação de mortos e feridos, que n-o dia antecedente oú no dia 4 haviam .entrado para a
Santa. Ca.sa •da M'isericordia. A isto replicamos, que rra:da tínhamos a praticar. alli6m
d·as ·providencias de Policia, Já dadas pelo
ant-erior Ministeri·o, e da mudança de Com
marn·dante MHitar d·ella, que o M-inistro da
G-uerra n·omear·a. Entretanto ·que assim fa;llavamos como em con versaçlio, chegou um
criwdo do P.aço e di.sse que o Povo estava alvorooado com a mudança do Ministerio, e
reunindo-se no campo da kcclamação, pedia
a I~einteg.ra~ão d:o demittido, assim como a
prisão de tres ou ·quatro Portuguezes, cujos
nomes .me não l·embra:m; ao que o 81·. D. Pedro a·bsolutame:nte se negou, dizendo que uma
e ·outra cousa eram actos antí-con.stitucio·
n~es, usando ·então do inutil recurso de ·pro~
clamar ao Povo, exigindo nossa a.ssign-a.tura,
mas esta proclamação foi absolutamente desprezada, como era de esperar. Com esta .noticia representa.mos ao ex..Imperador a ·neoessidade, em que se achava, ·de a'dmittir o
anterior Mínisterio, c-omo já em identicas cir·
cumstancias o havia feito em Outubro ou Novembro de 1822, rogando-lhe, que quando
não quizesse reintegrar o Ministerio demit·
tido, nomea.sse outro, com tanto que nos puZlesse a .salvo de qual·quet' responsabilidade.
até porque os ·Decretos das nomeações ·não
havi·am tido o res·pectivo - cumpra-se.
Nesta ling-uagem con<tin-urumos antes e ·depois
de lá irem os .Juizes de Paz e o General das
Ar·mHs, u qual lhe· .fallon com energia, e ciii'cumspecção, mostrando-lhe qual era sua critica situação, a quem ·o Sr. D. Pedro resistio, dizendo, .que o Ministerio novamente no
meado estava demi.UM·ot rmas elle nomearia
outro ·d·e sua escolha, -como lhe .per.mitti-a. a
ConstituiQão, asseverando constantemente, ·que
antes morreria, ou abdicaria de que aceitar
o nutro Ministerio, sem que algum de nós lhe
propuzessemos ai.guma outra medi-da e da facto depois de uma luta cruel de id,éas e obje.
ctos que necessartam.ento deviam combater
seu espirita attenuado, retirando-se a um
4
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Gabinete immediato ao em que nos a.chava~ pCJ:n•hia, e então soube que tudo tinha ido par-a
mos, lavrou o Dec-reto de -sua A•bdicação, que a casa das sessões do Senado, o que muito
entregou ao Tenente-Coronel Frias, qure alli I me sm~p.rehend.eu, assim porque eu Babia que
.se achava (m~eio eu que ·por mandad() de seu não havia suffici•ente numero de Dep11tados
Genera.t) e a quem por d·uas vezes eu tinha para fazer casa e formar eom a dos Senado~
:P'edi·do -que se demorasse alguns instantes res o corpo Legal da As-semhléa, como por·
mais, antes de receber o Decreto, para ver se que não tive o menor aviso como Senador da
era passivei, que -em tão aper.taJda cris~ s-e convocaçã-o des·ta. Cam-ara. Apezar d·e tudo me
achava algum meio -de concüiação. Entregue di.rigi ao .Senado, onde tomei assento, como
o Decreto de Abdicação a este official, reti- me competi-a. TYatava·se então da eleição de
rei-me immediatamente do Paço, ficando o uma Regenci-a P.rovisoria, qrre effectlvamente
ex•Im11erador em compan1bía dos Ministros se nomeou, ao que me não op.puz, nem \lrod·a Inghi.terra e :F'r-ança, a quem mandara cha- testei, por.que minha ambição se limita. uu-imar 1no principio da noite, talvez com a pre- cament·e a ser util á minha Patria, prescinmeditada tençao d-e protegerem seu embarque dindo d·e interesses pessoaes, tan·to mais em
pa;ra alguns dos navios de guerra de suas drcumsta.ndas, ilHando se atlega.va que e::;te
Nações, como depois effectiv-amente praticou. era naquelle momento o meio de obter a tranEis aqui fielmente o que se passou no Paço q_uillidade publica, verifi·can·do-se neste caso
na:qnelle dia 6, a;lém de algumas pequenas o sa.r-us popuH, em que se deve prescindir de
particularidades, que não influem .na essen- formalidades e regras ordinarias;
apen-as
da deste grande acontecimento, <dia em ·que disse poucas palavras em resposta á1gUllllas
se 11óde affirmur que não houve Ministerio, expressões de um honrado Deputado, que pa_r:;orque na·da praticamos, e mui -decisivamente recia sem razão fazer-me imputações que não
nos demittimos, ·ainda que não recehessemos mereço.
immediata.m·ente os Decretos que quasi se fa'J\endo eu ent::-w a.pprovado essa extraorziam d·esnecessa.rios porque os Decretos das dinr~r.ia medida. pelo que tenJho :Ponderado,
nomeações não chegaram a ser cumpridos ·por não posso agora à.eixar de l'econh·ecer como
quasi todos os novos Ministros.
justa a razão com que a Regenda P.rovisor.la
No -dia seguinte (7) pela manhã, quando se-lidta. do Corpo Legislativo, que ratifique o
eu me dispunha, na qualidad-e ·de Conselh~ir'O acto da sua nomeação pelas razões mui j.ude Estado ma.ís antigo, e a qnem competia dicim;amente lembradas, e que eu não cle&ejo
presidir á Regencia Provisoria ]}ela vocação trazer •á lillemoria, para não paxecer, que um
da Lei Fundamental, entender-me com o Ge- motivo de resentimento me possa conduzir a
neral das AYma.s, pa.r-a a organisação do Go- esse excesso; assim como não ·posso tamb-em
verno, por s.er naq_uelle momento a autori•d-a-de deixa.r d·e ·convir em que o .S-enado, na parte
que eu ·considerava como no exercicio de uma que lhe é relativa, asseV'ere a Regencia Pronecessa.ria Dicta.dura, po-r estar o Estado em vi.sorla, que elle concnrrera de sua péllrte para
perfeito inter.regno, Tecebi entretanto um of- r;atificar aqueHe acto, não só porque estou
lieio s-eu, que me d,izia., que havendo o .Sr. conven·cido d·e rtne a medida extraordinaa-ia,
D. p,edro 1" Abdicado a Corôa na pessoa de que s·e tomou sen1do diametralmente opposta
seu filho o 1Sr. D. •Pedro de Alcantara, e á JJettra e espirita da Constituição, necessiachan1do-se reunida Tropa e !Povo desta Ca- tava da. approvação da Assembl·éa, -quando lepital no campo d·a Acclamação, me convidava galmente installada, como porque costume
na qualida.d·e de Ministr-o de Estado -dos Ne-- tem sido sempre responder aos topicos da
gocias do Imperi-o, ultimamente nomeado, FaJ11a do Throno, especialmente em materia
par-a que compa,recegs·e quanto antes no Qua.r~ de tanta ponderação, como a de que se trat..'\,
tel~General, onde se ·devia tratar o as-sumpto pelo que voto em que o discurso feito em
da Abdieaçáo na fórma .da Constituição. Nesta resposta á Falia da Sessão Imperial subsista
coinDid-en-cia, eu me prest-ei ao convite, e para tal qual se a<eh-a esc.ripto, sem se admittir ai~
alli dirigi meus -pasS"os com o actual General guroa -das emendas propostas.
das Armas, que me honrou com a sua com- 1
0 Sn. MARQUEZ DE BABBACENA:
Eu
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creio. qu·e ficarão S31lvas todas as duvidas, cação seja de acto, ao menos declare a As·
introduzindo a;qui as pala,vras se ,neces- sembléa que o ·reputa .tal qual o faria se re·
sar.io .fôr
deste modo tudo ftc.a salvo, no unida fosse, porque do .contrario acho um
meu entender; tod·avia alguns nobl"es Sena- vasio, que póde trazer para o futuro grandores Jurisconsultos melhor con-hecerão que des duvidas, não para a. est~bilidaJde da Reeu a materia. Eu mando a -emenda por e5- gencia, que vai durar pouco, mas para os
actos, que ella tem a praticar e ha de pracri:pto.
Mandou com effei.to o mesmo Sr. ticar nestes dias; -de cuja. validade ·se pôde
Senador a seguinte
a todo o tempo duvidar, assim como a mesma
Regencia agora parece duvidar, quando pede
EMEN'DA
que se ratifique a sua nomeação. .Sr. Presi·
dente, desta ratificação não 'Vejo que se
mal algum, .e se isto se não praticar podem
A' palruvra
parte - a,cc1·esc!'mte-se
vir :graves damnos; nem mesmo estou pelo
se necessario mr.
~salva a redaccão.
accrescimo -- se necessario fôr - quem ha
Marquez ãe Barbacena.
de ·julgar. ·dessa necessidade'! Não vejo quem.
., senão nós mesmos, .que compomos a Assem·
if:!""'oi rupoi-a!da e disse depois
bléa Geral; o ·caso dD procurador é mui difo SI:. ÜLPlEIRA.:
Approvo tambem este ferente, porque o verdadeiro procurador neste
aecrescimo, não .porune esteja persuadido que caso é a Assembléa Geral, e não uma fracção
os argumentos do nobre ·Senador o Sr. Albu- da •Assembléa; .quem tem a responsabilidade
querque não iêm resposta; mas 'POrque estou para com a !Nação .é toda. a Assembléa; saiba
em que nenhum Procura/dor pôde exceder aos pois a Nação, que toda a Assembléa tomou
poderes marcados na sua procuração; os po- pa.rte neste negocio, e .não aquella porção de
deres dos .nossos estão na Con-stituição, que Representantes, que a casualidade reunio naa Nação jurou, ahi não vem o de 1·atificar qnella occasião; julgo por isso, que se deve
este acto; logo não o -podemos fazer sem po- sBJtisfazer w pedido -da Regencia e portanto
deres especiaes, e ,daqui ba 4 annos é que po- que vá o di,scurso tal qual ·está.
deremos confirmar a Regencia. ·que lá então
Dan:do-se a materia por discutida~
não ha de existir; para .nos tirarmos destes
propôz o 'Sr. Presidente:
embaraços, approvo a emen·da com o ·accres1." .Se approvava o Dlsmnso, salva
centamento.
a
emenda: pa.ssou.
0 !SR. RODRIGUES
DE
CARVAI.HO: -Eu
2." A emenda do ,sr. Albuquerque:
não estou bem ao facto da marcha que estas
não foi approvada.
cousas levaram, por-que as minhas -molestias
3. A emenda additiva do Sr. Marme reU.veram em casa; mas ouvi que nenhum
quez de Barbacena: 1houvo empate
modo ha'Via (.satis-~azendo aos -preceitos da
na votação, e disse
Constituição) de eleger a Regencia, porque
~

0

até me parece, ·que o mesmo íMinistro do Im0 SR. PRESIDEN'l'E: - ·Segundo O .nosso
perio estava já demittido nessa occasião, asRegimento,
as materias em que ha empate,
sim como o ,da Justiça, e se faltavam os dous
ficam 3Jdiadas; '(leve portanto ser tal a sorte
Ministros, ou mesmo Ulle faltasse só um,
como se poderia. executar a Constituição? De desta, que fica para a 1 a parte da Ordem dô
nenrhum modo. Era de absoluta necessidade Dia da 1a Sessão.
que se lnnç~.ssc mão {[e um meio extraor.diPassando-se a discutir o Requerinario; ora, pergunto eu: se a. Assembléa Gemento -do ~sr. Rodrigues de Carvalho,
ral estivesse reunida. não seria ella. o qne
apresentado
na sessão antecE'.dente
poria em pratica esse meio extraordinario?
e
adiado
pela
hora, para que o Pro-Todos dirão que sim; logo o que fizeram os
jecto
de
Lei
sobre
a Provedoria dos
Representantes foi j,á. um segundo remedio
Seguros,
que
então
se
achava em ulextraordinario, pela falta da Assemblêa Getima
discussão,
fosse
remettido
com
ral; logo, se não se quizer que esta. ratifi·
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o da extin~áo d•a Junta -d:) Commercio, -á Commis-são de Legislação,
e para fallar sobre el'le pedio a palavra e ·disse

O

SR.

AL].f_EID.A

E

AI.RlJQUEllQUE: -

Este

Requerimento não é outra cousa ma,is que
pedir-se o adiamento. Em o anuo passado
pro_puzeram-se ·dous adiamentos pouco mais
ou menos desta mesma natureza, mas não se
veneeram; agora requer-se, que se una este
Projecto ao da abolição da Junta do Commercio, e que vão ambos á Commissã.o; é
venladeiramente um adiamento. Eu não
po:;so descobrir parentesco entre os dous
Projectos, contendo cad·a um delles materia
mui di-stincta. Menos posso descobrir a razão
por que, quando em geral todos podem fazer
seus contratos, seja preciso para ·o.s de seguro vir ·á Praça do Rio de Janeiro, pagando-se cinco por ·cento a beneficio de cérta
gente, .que não entra em outr-a cousa mair,.
do -que na partilha do muito em que avultam
os direitos, que pagam os que seguram. ·E'
um con Lrato, que não pó de de maneira alguma existir ·entre nós; é o mais iniquo de
todos; é preciso acabar com seme'lhante
Juizo; Juizo ain(la peor do que o -da Provedoria-Mót• da Saude. A Junta d-o Commercio
não tem intervenção alguma nos contratos de
seguro. O Officio de Provedor, consta-me, que
foi creado no Rio de Janeiro só para :beneficiar a um homem. Eu não posso asseverar
que assim fosse, mas teuho ouvido dizer e
atê ·designando-se o individuo, .que dizem
fôra um certo Elias. Fallecendo o E1ias, e· o
Rei então vendo-se embaraçado com ·~nuitos
pretendentes ao Officio, a Junta ·do Commercio o distribuio entre si, determinando,
que uma _parte ·dos lucros fosse para o Estado. ·Trata-se agora de se tirar o onus, que
unicamente se impôz aos Cidadãos, que qui';
zessem segurar sua. fa:uenda; e não -vejo ra~ão para se adiar. Ha contratos mais gr::tves
do que este; ha contratos de risco, ha contratos de communicação de bens; ha mil ou·
tro s con tra..tos, que se faz em perfei tiss i mamente sem ser preciso dar cinco por cen~o.
Estes contratos de seguros têm arruinado
muita gente, e enriquecido a quem não trabalha; é tlm contrato odiosissimo por sua natureza. Lembra-me uma pessoa respeitavel.

tU

nosso .Collega, qu-e tem muitos conheclmentos, o .Sr. Visconde de Cayrú, nas suas Memor::'.S sobre o Commercio, elle ropr()Va muito
semelhantei> contratos, ainda t;.lW ll<1 oceasiâ'}
de fallar aqui, !allas·se de um modo muito
doce, sem escandalu::::~.r, mostrou muito bem,
que estava convencido d~ qt:e era muito odioso este contrato. P.orta.ntn, -:a n:io vejo mú·
tivo por que seja necessario vir ·com o outro
Projecto de Lei; então se poderá v.:~ se os
da Junta ·do Commercio devem ter maiores
ordenad-os, ou se ha de abolir ou não; o
Projecto ê de abolir e s·e suppõe isto; não se
suppõe que se hão de augmentar os ordenados; desta fórma ·opponho-me que vá á. Commissão. Eu tinha feito uma emenda a este
Projecto, que retirarei de muito boa v-ontade,
para que não haja embaraço, que o faça ca.hir. A minha emenda tinha por fim tirar
umas palavras superfinas. Fiz ·a Lei que fossem os aJ'lJitros na fôrma do costume; -dizem
alguns .Senhores, que o costume ·é nomearem-se dous arbitras; assim será, mas o que
eu vejo na iLei é que sejam tres; um pelo
Segurador outro pelo .Segurado, outro pela
parte dos Officiaes do Seguro. ·Mas dizem que
ha uma 1Provisão para que sejam •dous; se
ha essa .Provi·si'.o está guardada na Secretaria do Tribunal e se ·ha uma Lei, que manda
que os arbitras sejam tres, ninguem se persuadirá que o costume seja ·outro; quem pôde
dizer que a intelligencia da Lei que está em
discussão, é que os arbitros sejam -dons? N'inguem adivinha, que ha uma ,Provisão guar·
dada na Junta do Commercio. Portanto, eRtas
palavras não são precisa.s na Lei. Tambem
eu direi, que o ·contrato de seguros ·é só para
o Rio de Ja:neiro; e então se nas outras Províncias se quizerem fazer contratos de seguro hão rde vir ao Rio de Janelro? Isto -bem
se vê que não póde ser; será por não haver
quem lá l/.Ueira -segurar; concedo, mas não
estamos tratando das casas -de :Seguro, estamos tratan·do sobre o contrato, que eu quero·
ter a liberdade de o faz.er em toda a parte;
quero segurar onde eu quizer, quer possa perder ou .gan'har, sou livre para o fazer. Póde
fazer-se por uma escriptura nas notas tle
qualquer Tabenião; mas eu j;á disse que E'stes
contratos não -devem. andar espalhados por
todos -os Tahelliães; porque sabemos que nes-tes negocias maritimos não era só uma a.
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pessoa interessada, são interessadas innume- pari", o meu particular é tudo o mesmo, mas
raveis pessoas; no emta,nto, se uma quizer não o é para a minha consciencia, que me
saber ond·e para o contrato, é preciso ter o dieta o que ·j·á emittl; d.igo tambem, como o
trabalho de andar mendigando por todos os nobre Seuador, fiz a minha obrigação, que {)
cartorios; ,quando estando um 'homem de ca- dizer o qne entendo. Tambem achava precis[)
pacidade encarregado disto, é muito mais fa- que fosse o •Proje.cto á Comroissão para ardl, comtudo ·talvez is-to vá retardar a Lei, e ranjar o negocio dos arbitras, que do ruodo
portanto eu retiro a minha emenda, oppon- cm que se acha ·é l:)essimo; ha de contintlar
do-me sempre a ·que vá á .Oommissão, porque a .haver muito embara.ço para dormirem as
esta. remessa €.quivale a um adiamento e o decisões 1, 2, 3 e mais annos nas gavetas dos
acHamento já foi reprovado.
arbitros, sem que se
o meio de obrigar
O ,sn. M.ll.nQuEz DE ·MARrcÃ: - Fallon a ·expedição, porque, se, como diz o 1Projecto,
(diz o Tachygrapho A:lves) no mesmo sentido fica este negocio como até agora, a Junta.
do Sr. Almeida e Albuquerque, impugnando do Commercio nenhum meio legal tinha para
o Re~uerimento e ·approvando a tLei, mas não dar remedio a este monstruoso abuso.
pôde colher o seu discurso.
0 .SR. RODRIGUES DE •CA.RVA.I,HO: - Como
Pondo o .Sr. Presidente á votação
fui eu, que fallei hontem nesta. materia, sou
o Requerimento, não passou; e conobrigado a levanta:r-me para responder ás
.Unuando portanto a ultima discussão
increpações, com que o nobre Senador pretio Projecto sobre os Seguros, disse
tende embaraçar, que vá o Frojecto 'á Com·
missão, como se requer. Insta o nobre SenaO ·SB. ·BARnoso: - ·Eu tinha. hontem pe·
dor que esta remessa, ·é equivalente ao adia· dido a palavra para fallar nesta. materia. O
mento; eu não sei que isto seja o mesmo, I artigo 1<> ê de inteira justiça, porque com
salvo se se conta o pouco com os membros } eifeito muito escandaloso é, que se cobrem
da Commissão que se suppõe que deixem fi· Emolumentos, que sempre se reputaram p·ro
car o negocio ao canto da gaveta. e não cui- labore, que não tem proporção alguma com
dem mais ·disso; longe de mim tal supposi- o trabalho. Comtudo, apezar de que um
ção co.ntr2. os honrados membros da Commis- nobre 'Senador, de todo o conceito, votando
são .. Eu, .Sr. Presidente, digo o que entendo para que fosse de todo extincto, eu sempre
liV1remente, ·como Jé minha obrigação; mas deixarei salva a parte que entra para os co~
nunca com .tenções sinistras, e não merece. fres nacionaes; porque ainda não me conven~
portanto, o odioso que o nobre Senador lança ceram os argumentos que ouvi contra. o
ãs minhas palavras; disse e torno a dizer, odioso nesta taxa e multo mais, quando vejo
que estes ·Emolumentos do Seguro faziam ainda subsistirem outras taxas muito mais
parte ·do ordenado dos !Deputados da Junta prejudic1aes, que atacam e impecem directado Commercio, em que eu não entro, porque mente as fontes da riqueza e prosperidade;
já não sou lDeputado da Junta do Commer- este contrato é de natureza não obrigatorio;
cio; e reduzir estes Deputados a 600$000 uni- reduz-se sómente a .ganhar 15 por cento cercamente, é o mesmo que não qnerer que vi- tos em lugar de 12 para o segurado; e para
vam; isto é uma verdade de que ninguem o segurador, é elle sempre livre, e tem o
duvida; o -ro€smo nobre .Senador tem dito mesmo risco, que outro c_àua.]quer, que faz
muitas vezes e ainda ·hontem o disse que emprezas; não acho portanto uma tão sase ha de sempre oppôr lá. Lei de miseria. Ora liente iniquidade, para que por lsso só s-e
se por este !Projecto ·&e tira a maior parte abula em detrimentõ das rendas do Eshdo,
<da subsistencia dos .Memb1·os da Junta do que nós sabemos estarem ainda muito longe
Commercio, e se ainda se não sabe se esta de chegarem para a despeza corrente o des~
Junta deve ou não existir, como se diz que encargo da divida nacional passiva. EP pos~
estes dous negocio.c; não têm parentesco? E~ sivel comtudo, ·que eu esteja enganado, pm·quem requer, que se ·conciliem estas cousas. que confel!lso ;não ser versado na matel"la;
merece o odioso de q_uerer retardar tudo por mas sou obrigado a diEe-r o que entendo, c
~aminhos tortuosos? Vá ou não á Commissão por ora entendo
assim, porque ainda as
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id.éas que tenho ouvf.do, IQOntrarias a isto, · cão mal dirigida; achamo-nos em estado de
me não conven·ceram. Farei ·pois uma emen· melhoramento; vai ap})a.recer uma fisca.Iisa·
da neste sentido. Quanto á outra parte, isto ção escrupulosa sobre as rendas e temos moé, acm·ca do feitio da Escri.ptura, eu não sei tivos para suppôr, que haverá. reducções .tão
se é muito ou se é pouco; mas ou muito ou grandes, que veuha nellas ·a Nação a lucrar
.POUco, seja isto ígual para todos os que es1 dons ou tres quartos da renda; tambem escrevem as ·Escripturas, pois que deve ser a tou .que ha de haver todos os annos accresLei igual para 1todos, segundo o uosso 'Dogma cimos na Receita, que ha de provir da .nossa
Constitucional. Estou portanto -em .que o Es· agricultura, e do commercio, uma vez que se
crivão dos ·seguros se regule pelos mais Ta- vai tirando essas alcava.l-a.s. Este .imposto,
belliães no sl:lllal'iu u~ l:leu t.rltbalhu; ::;e u no- que fica agora muito diminuto para o J:tJsta·
bre .Senador Já fez emenda nesta parte, eu do, mais ainda forte para o coromercio, não
farei a minha sómente no outro sentido.
vem fazer nada, a terça parte não montará
talvez a 40 contos de réis; muito era sem
O Sr. Rodrigues de Carvalho mau- duvida para os membros ila. Junta, mas para
dou á Mesa a seguinte
o Estado é insignificante; e quando haja de
apparecer um deficit ntl burLget, as Camaras
o proverão em objecto, que faca menor graEMENDA
vame á Nação. A .Camara dos Deputados, ·que
<PropoD.Iho que .no artigo 7° se diga, que é o fiscal mais 1rumediato so·bre a materia
o Escrivão .se regulará para o pagamento de impostos, convém nesta suppressão, e nós
conforme o Regimento dos Ta.belliães para 1 não podemos ser mais ·l'estrictos, quando não
beira-mar. - Carvalho.
haja menor evasiva para se augmentarem as
rendas em tal imposto.
O Sa. Or.rvi~IRA: - Eu apoio igualmente
Foi apoiada, e o ·Sr. Barroso mana suppressão. Qua:nto á outra emenda, .pare·
dou nesta occasião outra
cia-rue justo .que se declarasse a quantia que
deve vencer o Escrivão por ·cada •Escriptura,
porque existem dons Regimentos da mesma
Ao artigo 2", salva a Redac~ão
que data, um que manda dar 800 réis e outro
fiquem s6mento pagando a parte do imposto 11$·200, e para não haverem equívocos deve
que revertia a ·beneficio :do Estado.
Bar- declarar-se o quantitativo qne se julgar; seda
roso.
um ou outro, agora não entro nisto, mas é
'Tambem foi apoiado.
preciso .Pôr a Lei clara e que não .necessite
- interpretacões.
0 ;SR. DUQUE ESTRADA:
Sobre a emen·
O .SR. IMAn.QuEz DE MArud. : - •Nós sabemos, que este impost0 é de 5 por cento so- da que conserva essa terça part~, estou por
bre o premio do .Seguro feito, isto é, sabre ella.; mas o que acabo de ouvir acerca dos
a veuda contingente; dí.go contingente para dous Regimentos, a emenda do Sr. RodTi·
o Segurado. porque quan·to ao Seguro elle j'á gues de Carvalho está ·hem clara, porque diz
sabe q11e perdeu essE>s 5 por cento; e o Se- que se regulem pelos Emolumentos do Beiragurador póde .perde!' tudo. 'Fica uma ·renda mar, -e os dous 1Regimentos diz-se, que um
que não existe, ví!ldo4he sempre u.m pr01- é para Beira-mar, -outro para. as Minas; além
veito certo. O :Estado .ganha sempre, e os de que se na -emenda ·se não declarasse, que
interessados percam ou não; é por isto que o Regimento era o de Beira-mar, ficava eneu semp1·e l:he cbamarei imposto iniquo. As- tendido porque no Beira-mar .é que se fazem
socia-se o Estado numa parte da renda, fa- os Seguros.
O 1Sn.. BARRoso: - O declarar-se que o
zendo-fie socio vara ganhar e não para pm:-der; entretanto, cn1e perdendo o segurado, e Regimento seja o de Beira-mar, pareee-me que
o segurador recebe sempre o imposto. Nós é sa;hlr f6ra da igualdade, porque não é monão estamos, graças á Provid·ooooia.. ]lt .n{J tivo .para que em umas partes se .pague maia
estado de que sa.himos, por uma administra- e em outras menos. Se subsiste a ditferença
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entre os Emolumentos dos Tabelliães de cl·ivão, eu nestes mesmos Regimentos de lVIi·
Beira-mar e de Minas, é porque se julga nas c Beira-ma.r, acho grande desigualdade
que a desigualdade do local dlá motivos para pn.gar·se alli 1$,200, e aqui 800 réis, e aínda
isso; e porque não ha de haver os mesmos em papel, que é muito menos, sabend~se bem
motivos para os 'Escrivães do ·seguro, que que os viveres sao em Minas muito mais baviverem nesses locaes? Quanto a dizer-se, que ratos que aqui.
só se fazem Seguros em. 'Beira-mar, isto não
é exacto, porque não se fazem só Seguros de
O Sr. Presidente propôz á votação
Navios, toda a propriedade se segura, e até
o Projecto, salvas as emendas: pasa. vida; e que duvida póde haver em .que se
sou. As emendas do Sr. Albuquerque:
façam Segurns em S. Paulo, em Minas ou em
passaram. A do Sr. Rodrigues de
Carvalho: pa,gsou. Finalmente a. do
Goyaz? Nenhuma; eu creio que se não :póde
Sr. Barroso: foi rejeitada.
obrig·ar a que qualquer que queira segurar
Foi então o Projecto remettido á
sua fazen·da, o venha fazer 'ás Praças MariC:ommissão de Reclaeção das Leis,
timas. Responderei ao nobre Senador, que
p::rra o 1·edígir ·com as eme-ndas apcombateu a minha emenda. Os meus funda~
provadas, Sifim de reve1·ter ft Camara.
mentos ainda estão em pé; ainda se me não
dos
Sra. 'Deputados.
mostrou, que este imposto é de todos o mais
oneroso e eu estou .persuadido que ha outros muito mai·s pesados; e qua.ndo se tra·
O S1~. 'RomuGuEs m~ CAl~VALHo: - Tewho
tasse de fazer um allivio á. Nação de impos· de fazer ainda um,a observação, •Sr. •Pre!dtos, não era por este, reduzido agora á terça l dente, se cahe ai.nda em tempo. Estou certo
parte, . que se devia começar; tr&ta-se deste • que a men·te ·dos Legisladores está fóra de
em absoluto, sem ·se fazer compalração al- querer favorecer algum Escrivão, e desfavo~
guma com os outros, {) que se segue desta recer outro. A Ballia tem uma casa de Se~
marcha isolada, é que nos veremos obriga- guros, ,e h-a alli tambem um Escrivão, a Lei
dos, para supprir .o deficit, que ainda deve fana do Escrivão do Seguro do 'Rio de Ja·
haver, a .conservar taxas muito mais pesadas neiro, creio caber ainda a correcção na Redo que esta que fiea abolida. O dizer o nobre dacção - os actuaes ·Escrivães, em lugar de
Senador qtle quanmta. contos é cousa insigni- Escrivão do Rio de Janeiro - porque ,cuido,
fi-cante, ·são destas insignificancias que se que esta é a mente de todo o Senado, que é
formaJ:u as rendas do Estado.
imparcial.
o SR. ALMFJmA E ALBUQUERQUE:
PareO Sn. Ar.MEIDA E ALBUQUERQUE:
Não
ce-me que ouvi ao Sr. Marquez -de Maricá, duvidaria annuir a isto, e que se corrigisse
que nü.o achava a menor evasiva para se au- -a emenda posta.
gmeutar.em as rendas do Estado com um im·
O •SI~. OLIVEIRA: - Se o .Senado convier,
posto odiosissimo. ·E' preciso ·lembrarmos-nos' oreio .que isto é materia de reda:cção, que
que, se nestes contratos de Seguros uma das ainda se póde fazer. (Apoiado.)
partes perde, tambem a outra se põe logo
Q S:R. PRESIDENTE offereceu â ultima dis·
no risco de perder; mas o Estado não deve cussão ·o Projecto ·de Resolução, creando uma
perder; sempre se suppôz que havendo um cadeira de Grammatíca Latina, e diversa;s
contrato, apparecla a obrigação de pagar; o escolas de primeiras lettras na Província do
mesm-o acontece ·a I"B"S'Peito de escravos ladi~ Rio Grande do Norte; e para fallar sobre
nos; a Lei su:ppôz que um escravo ladino es- elle, levantou-se e disse
t:wa em melhor estado do que quando era
O Sn. MARQUEZ DE lNH.A.'MBUPE:
,Eu
boçal e que por isso lucrava o vendedor, e julgo, que este Projecto não pôde agora dis:
devia. pagar pelo interesse supposto; é com- cutir-se, por intempestivo; -esta Provinda e
tudo um tributo pesado este da .Siza; ('.om- tão pobre, que as suas actuaes rendas estão
tudo estou o.ind~~ com o tlO'bt·e Senador o Sr. multo longe ·de chegar para as despezas que
Maric<i, que est!:'l é. pesadissímo, pela fatlen- tem a seu cSJrgo; é .necessario que o pagacia de lucrar quem de certo paga -o imposto. mento dos pr.ofesso:res que agora sa cream,
Pelo que pertence aos Emolumentos do Es- • seja supprido pelo Thesouro Publico; e como
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ha de o Ministro da Fazenda fazer esta des:Peza, se ella não foi contemplada n·a Lei do
Orçamento? Eu não duvido da necessidade
desta.s escolas, porque com effelto a instru·
cção publica é preciso em todo o Imperio;
mas de fJUe serve crear lugares sabendo j,ã
que se lhe não ha de pagar; requeiro por·
tanto o adiamento, e para isto ·mando á 'Mesa
o meu
I!T<XiUEIUMEN'fO

Requeiro o adiamento desta Lei • paTa
ser tratada a ·SUa ruateria em .tempo oppor·
tnno. - •Paço do Senado, 7 de :Maio de 1831.
-

M(];rqtwz de l'i'bham.bupe.
O •SR, SANTOS PINTO; -

O.p.ponho-me aO
ad_1ameuto;
a
Constituição
afiança
a instru_
•
cçao pnmana gratuitamente, e ·a Assembléa
'd
. .
~
nao po e negar a uma Provmma porque e
pobre o que a. Constituição lhe afiançou; se
não vem essa despeza na Lei .do Orçamento,
o Ministro que peça credi·to supplement.ar·
demais o nobre Senador, o Sr. Borges, col;1
bastante conhecimento de causa, porque foi
alli Governador, já emendou este Proj·ecto, ti:rando-lhe algumas cadeiras· venham essas
emendas do Sr. Borges e 'discuta-se o Projecto.

1 concordamos, não está .totalmente em desam·
paro; em toda a parte do Brazil ha quem
$e proponha a ensinar por preços tão diminutos, que a maior parte da gente ·:Prefere
a mandar ensinar seus filhos nas escolas
particulares, ainda -naquelles lugares onde ha
mestres gratuitos, porque o preço é tão baixo
que não vale a pena olhar para eHe, e ainda
tem pouca fé com os mestres publicas sobre
1I que .se .nao
ve~ por ora uma fiscalisação re·
guiar, e os particulares têm lucro em se acreditarem, para ter maior numero de disclpulos. Finalmente a razão mais forte, é a :falta
de (Jínheiro nas rendas da J>rovincia, e creio
que basta pa-ra te r 'ugar
1
o a d"1amen t o em'
quanto se nao
marcar no Orçamento do:llde
d
• o ;pagamento, para os mestres que
l seevcpresahrr
t en d em.
1
O S:a.

ALl\IEJDA

E

ALBUQUERQUE: -

,Eu

votando pelo adíamen.to, não estou pelas razões que acaba de expender o Sr. Marquez
de Inhambulle: a instrucção publica il ·mauI dada pela Constituiçã_? e ai~d~. qu: o não
lrnan~as~e, sem ell~ nao ha ;Ivthsaçao; uma
Provmc:a, porq~e e pobre nao deve ~ondem"
nar-se a estupidez; se no 1nulget nao esta
I esta despeza, peçá ao Ministro, que a Assemhlêa que faz a Lei, tem obrigação de lhe

o SR. PRESIDENTE -E' depois das emen- dar meios de a cumprir; mas estou pelo
das que as cadeiras s~ reduzem ao numero adiamento, porque não conhecendo nada
que diz
Projecto.
desta P1·oviuci&, não sei se as cadeiras são
0
muitas, ou poucas, e portanto não sei -como
O SR. MARQUEZ DE lNHAbillUI'E: - Ainda
hei de votar. Espere-se pois que haja algu·
estou pelo que disse. A Constit11ição deve
mas illustrações.
cum.p·rir-se exactamente; mas não se ha de
saltar por cima dos ímpossiveis; quantas
O SR. 0LIVI!1I.RA:
Temos obriga<;ão de
cousas estão ainda rpor cumprir daquellas que instruir o povo, e a. unica objecção é que não
!t ·Constituição tem afiançado; ainda não ha
conhecemos o local, porque quanto á despeza
cadeias na fórma que a Constituição quer. e j.á está bem ·respondido. Mas se adiarmos o
porque? Porque não ha meios de as fazer. Projecto, que providencias -se tomam para ge
Ocaarre-m.e este exem}11o: .mas todO's ,'Sabe- adquirirem esses conhecimentos, que nos talmos, .que ha im.mmeraveis; di:r-se-ha que a tarn? Não vejo nenhumas. O nobre Senador
instrucção publica é de absoluta necessidade o Sr. Borges, que alli foi Governador, jlá nos
e deve tratar-se já disto; assim é, mas tor- deu as informações, que podía;mos dooejar e
namdo ao exemplo que J)uz das cadeias, será por via dessas informações o Senado contou
de pouca necessidade livra,r os miseraveis pelo numero das cadeiras; este Projecto foi
presos de jazerem em espeluncas medonhas, formado sobre uma Proposta do Presidente
onde muitas vezes são mettidos meramente em Conselho; que mais illustra~ões podemos
por custodia e antes de serem julgad·os, sa- esperar, e de quem? .Se agora não ha dados
hf.ndo muitas vezes declarados innocentes para julgal-, nuTica os haverá, ao menos menesse julgamento? A instrucção publica, sen- lhores do que os que já temos; voto contra.
do de absoluta nec€'ssídade, como eu, e todos- o adiamento.
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Offerecendo o Sr. Presidente o
adiamento á votação, não passou; e
pondo--se em discussão o Projecto,
não houve quem fallasse contra e1le,
nem ·contra as emendas approvadas
na segu-nda discussão; e vindo a votos, foi approvado -com as ditas
emendas, para se remetter, dep.ois de
redigido com ellas pela Commissão,
á 'Üamara d&s ·Srs. >Depu-tados.
Passou-se a ler, pelo Sr. Segundo
Secretario, ·O Projecto de Resolução
cr.eando varias .escola~ de p1·ímeíras
lettras na Ilha S.e Santa Catharina,
sobre a qual não havendo quem falIaase, posto á votação pelo Sr. Presidente, foi a.pprovado para se remet.
ter ,á -Gamara dos Srs. Deputados.
Teve então lugar a 1"' e 2" discussão do Projecto de Resolução, approvando o Decreto de 5 de Março
de 1829, sobre o Regulamento dos
Correios; e começando pelo 1<> artigo,
disse sobre ell e

4.'-' A 1" e 2.. discussão do Projecto
de Resolução n. 40, do anno passado.
5." As mais materias 'já designadas
na sessão anterior, e havendo tempo,
o Projecto de Lei, tambem do anno
·pa:ssado1 n. 34.
Levantoa-se a sessão ás 2 horas da
ta:rde.

S.ESSÃO DE 9 DE MAIO DID 1831
PRESIDE:-i<CL\.

DO

SR.

DISPO

CAJ:'E:LLÁO-MÓR

sob1·e o àisourso
ent resposta á
Palla elo Throno.
Discussão sob?·e a
Incl.icação do Sr. Ba1•roso.
Discussã-o
amJrovanào o Decreto sob1·e o Regimento

Dl.<;r.~wsão

·dos Oorreios. D•iscu.çsão ào P-rojecto
fle lJei q1.te extingue a J1mta elo ao.m,.

I

l

Fa1laram os Srs. Senadores:
Almeida
O SR. SANTOS PrNTo:
:Parece-me uma l e Albuquerque, 8 vez.es; Gomide, 1 vez; Marsobrecarga ao Ministro do Imperio, a inspe-1 quez de Barbacena, 7 vezes; Presidente, 1
c~ão geral dos Correios, e por :ieso julgava vez; Carneiro de Campos, 2 vezes; Bar.roso,
I
melhor, que esta incumbencia se repartisse I 9 vezes; Rodrigues de Carvalho, 3 vezes; Olitambem pelo .Ministro da Marinha, ficando veira, 4 vezes; M.arquez de Inhambupe, 3 v.;este com os Corrf'jos do mar, e a:quelle com zes; Visconde de S. Leopoldo, 2 vezes; VIs·
os de terra; mas se isto tem algum inconve- Mnde de Alcantara, 1 vez.
ntente, -o Senado decidirá; e :por não estal'
versado neste objecto não faço emenda.
Aber·ta. a sessão com 31 Srs. Senadores, leu-se e approvou-se a Acta
da a:ntel'ior.
Não ·havendo quem faU:>.sse sobre
a materia, foi o artigo posto á vota~ão, .e approvado. Igual sorte tiveEXPEDIENTE
ram os artigos 2°, 3" e 4",
'Dendo entretanto dado a hora, o
O S:r. 1° Secretario leu um officio do 1•
.Sr. Presidente marcou para a Or· .Secretario da Camara dos Srs. !Deputados,
dem do Dia:
participando, que por officios de differentes
1.o A discussão da emenda. feita á datas dos Ministros e Secretarios de Estado
resposta. á Falla do 'l'hrono, que fi· dos :Negocias da Justiça e Fazenda, constou
cara empatada na presente sessão.
ã,quel1a ·Camara haverem sido Sancclonados
2.o A ultima discussão da Indica- os Decretos da Assembléa Geral Legislativa.:
ção do Sr. Barroso, por (jue -ás 10 1", que orça e fixa a Receita e Despeza do
horas precisas se abra n sesslio do ImperiG para o anno financeiro de 1831 a
1832; e 2'\ 1}Ue extingue B, Congregação dos
.Senado, etc.
3.{\ A contim1ação da cliseussão Padres de S. FeUppe Nery, estabelecida em
adlad·a pela hora.
Pernambuco; assim ·como as Resoluções da

!
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mesma Assembléa: 1", estabelecendo a fôrma
por que dever.á ser cumprida a •Lei de 18 de
Setembro de 1828; e 2n, que declara s·em vigor a Ordenação do Liv. 1", Titulo 95, e o
Decreto de 26 de Março 1le 1734.

ALi\n:mA

I!:

ALBUQU~t:tQUE: -

mandar fazer as accommodaçf>es ueeessarias,
P·roviden·ciado a este reS'peito, como melhor
convier ao serviço publico.
'Paço do Senado, 9 de Maio de 1831. .klanocl Caetano de Almchla e ..tllbttq·um-q-ue.

Sendo lido na Mesa, foi apoiado e
mandou-se impl'imír 11ara entrar na
ordem dos trabalhos.

Ficou o Senado inteirad-o.
O Sa.

6'7

O

tempo nos tem mostrado quanto é rara a
concurrencia de Povo nas Sessões do Senado, eu não posso deixar de a.ttribuir isto
a.o incommodo ~que ha em atr~wessatr e.ste
Campo, e de certo nenhum outro póde ser o·
motivo de nos acharmos aqui muitas Yezes,
como se estivessemos om sessão secreta. E'
necessario proporci·onar ao PoQVO todas as
passiveis facilidades para presenciar os uos·
sos actos, ouvir as nossas discussões e saber
o que aqui se passa: ha muitos predios Nacionaes, sem ser como este f:óra do povoado,
onde com pequeno dispendio se póàe C'sta.helecer a Casa do Senado. Eu desejar~a muito,
que num só edificio se pudessem ajuntar amhas as Camaras, pela.s grandes vantagens, que
clahi nascetiam; mas quandfi\ isso não possa
j.á conseguir-se, ao menos desejo qne o Se·
nado não fiqll'e num ponto isolado e quasi
fóra de contacto com o publico. As razões
de augmento de despeza com a mudança não
são admissiveís; a des·peza vem a ser muito
diminuta, pois não se trata de construir um
novo edifício, mas só de nos mudarmos deste
para outro. e a Nação tem alguns, cómo por
exemplo, o da Guarda Velha, e outros que
com bem pouco se podem promptlficar para
este effeito; do contrario, já. disse, teremos
de esta.r aqui em sessão secreta, quasi sempre, e fazendo além disso novas des'Pezas todos os annos com os concertos desta casa.
Offereço para este fim o seguinte
l'UOJl!!CTO JJE LEI

A AssembMa ·Geral Legislativa decreta:
Art. 1." O Paço da Camara dos Senado·
res muda.t··se•ha para lugar, em que os ha·
bltantes desta Cidade possam mal.s commo·
damente assistir ·As sessões.
Art. 2." O Governo fica autorisado para
em qualquer edifício pertencente á Nação,

O SR. GoMmB: - O dia 12 de Outubro
foi agora de Festa Nacional, e isto por dous
motivos, que Já desappareceram. O dia 7 de
Abril, o gr.aude dia por excellencia, e que fará
uma época merooravel, não só nos Fastos do
Brazil, porém ainda na Historia do Muudo,
deve ser consagrado -por uma Festa Nacio~
na!, que todos os a.nnos mrivente a recordação
da mais gloriosa, heroica e feliz revolução,
que se tem visto. S•r. Presidente, a revolução
de Inglaterra, governando Jacques 3", admirada pela moderação, com IJU.e In·ogt:eüio, ;:;
chegou ao seu termo, .desliga..ndo~se a Nação
por um grito geral - não queremo::: tal Rd
é a unica assemelhada á nossa; e h a
ciuco annos tenho constantemente feito no·
tar a muitas pessoas, que o deserrtrecho do
Drama do ex~Irnpera.dor, seria o mesmo c1ue
o de Ja;cques 2", o que se verificou a 7 de
Abril, porém, mais gloriosamente entre nós;
na I-nglaterra, na Escocia e na h·lanàa cor·
reu .san.gue, e a nossa víctoria foi inerucnLl.
Quando os Hebréos fugiram do captlvein.) da
Egy,pto, e tinham ás costas o poder de Pha.raó, que ameaçava reconquista.l-os, e reconduzil-os ao captiveiro, depois de saciar a
vingança em sa.ngue, caminharam até •ás margens do lMar Vermelho desacorçoados, e rc'ceiosos; mas quando se acharam a passo euchuto da parte d 'além, e que viram os Egypcios, coi:no se fossem massas de pedra ou
de chumbo, alagados e sossobra,dos, então
cantaram Hosannas e reconheceram a certeza
e segurança da líberdade, ruté aHi vacillante.
A Jgreja nos repete ainda o Cantico, com
que os Hebreus applaudiram o triumpho. A
tal exemplo a Festa Nacional de 7 de Abril
de-ve se1· acompanhada de a;lguma circumstancia, que de anno a anno rememore de filhos
a netos o motivo e o fim da nossa UJbençcada
revolução. Destas considerações deduzi o seguinte
9
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PRO.JECTO DE LEI

f:fegunad pa1·te ela

O?·den~

do Dia

A Assembléa Geral Legislativa decreta:
O SR. PRESIUENTE: - Está em ultima
Art. 1. 0 .No Catalogo dos Dias de Festa discussão a Indicação do Sr. Barroso, para
Naciona:l fica supprimido o dia 12 de Outu- que as Sessões do Senado se a·bram ãs 10
bro.
horas precisas.
Art. 2. De ora em diaD!te será de Festa
O SR. At.MIUDA E AUWf-tL"I"EltQ.uE: ConNacional o dia 7 de Abril.
venho na lndica.ção e julgo-a muito necessa·
Art. 3.'' Neste dia na Côrte, e na Capitnl ria, que a,pezar de dlzer, que seja a Sessão
de cada Província, no Tc-Deum Solemne, ha- até ás 2 horas, isso não deve servir de esverá .Sermão, rujo thema sm·á sempre em torvo para que ella se prorogue todas as vetodas as partes - "Dirumpamus vinculh zes que fõr preeiso, ou seja pela irnportancia
c01·um, et p1•ojiciamus a nobís jugum ipso- de ma.teria ou por qualquer outro incidente.
rum. Psa.lrn ".
O SR. CAn"NEHw DE CA~IPOS: - Eu con, ·Art. 4. ~ Ficam revogadas, etc. Antoe:ordo com o que acaba de ponderar o illnsnio Gonça~ves Gmnide.
tre Senador, para que a Sessão se prorogue,
Foi apoiado e teve o mesmo des· quando seja n~cessarío e mesmo para que em
tino do outro Projecto de Lei. ante- regra se preencbam as 4 hon1s, como é uso
. cedente.
fazer-se .todas as
Gamaras,
sem
todavia estat·mos coln os olhos .pregados uo relogio, ·para que se trabalhe mais um só miunto. Não posso porém concordar com a
·Entrou novamente em discussão a p.mposta restricção de meia hora, que dá o
emtmda do Sr. Marquez de Barha- Regimento) á. ttm quarto de hora; porque
·cena, ao discurso em resposta á F'alla es·se quarto de hora deve .ser considerado,
do Tihrono, que na Sessão praced<ente como a dif:ferença dos relogios, de outra .sorte
havia ficado empatada na votar;ão.
o Senador, que viesse um momento depois,
I•rnru1ediatrumente obtendo a. ·pa.la- arharía a casa fechalla e incorreria por essa
vra., disse
talvez involuntaria fa1ta na pena de ver seu
nome notado na Acta, e a Nação perderia
O Sr:. MARQDEZ m; BAlmACI~X'A: - Quan- uma Sessão do nosso trabalho. Nenhuma casa
do oifferec.i a emenda, foi como um meio con- admittio ainda, que eu saiba, essa regra tão
_ciliatorio, da. que havia offerccido outro no· Hxa de deixar a Sessão a um ponto infallibre Senador; mas como essa não olJteve ap- vel, depois de tão I)equeno prazo de espe-ra.
llrovação, me1bor será tambem n1.o se appro~ só porque os seus Membros não estej.am revat· esta e ficar a Falla tal qual e:':t<t (A twin- tmidos. Eu leio as discussões das Camaras
do.)
da França e outras Nações, e não encontro
Tendo-se assim ;Jecidhlo, resolveu esse a:purado escrupulo de se levantar logo
então a Cwmara, que o Sr. 1" Secre- a Sessão passada a hora marcada; pelo con·
tario offíciasse ao .Ministro dos Ne- tTario eu ve.lo mesmo na Camara dos Depugocias do Imperio, afim 1e Ha ber-se tados, que elles muitas vezes esperam meia
o dia, hora e lugHr, em que a Re· hora e mais, uns pelos outros. Embora margene ia Provisional s~ Di gnarii RP.ce- quemos nós éssa meia hora do Regimento
ber a Deputação que tem de ir apre- para iuvpôr ao Senador a pena de ser lan·
sentar-lhe o Discurso em Resposta á çado o seu nome na. Acta, mas estabeleça;mos
Falla do Throno.
um espaço de tempo maior para levantar a
Resolveu igualmente a Camara, que Sessão; !íxemos para esse fim, por exemplo,
esta Deputação fosse composta de o meio dla e nunca, logo que passar a meta
tres Membros de Commissão, que re- hora ou um quarto; isto fará até que muitas
digia o Dis.cur·so.
.vezes não haja. Sessão, ao mesmo tempo, que
0
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a Naçi\o perde muito, e não ganha. cousa alguma com essas exa.cções mathematicas. To·
dos nós reconhecemos o zelo do nobre Se·
nadar, que propôz r. Incíc<~ção; mas todos
nós somos velhos, já tiramos aos setenta annos, estamos no nltimo quartel da vida, e a
\'elhíée vem sempre acompanhada. de -acha·
ques, o que tudo eoopera para não sermor~
apl·esent;:.~Clos; o .mesmo proverbio dh, que
nosso passo é lento, e vagarcr;o; 0 esseneial
está, em que tt·ubalhemos us quatro horas.
~os outros Pai.zes principiam as .Sessões ao
meio dia, e todos os homens podem mais facilmente estar promptm: a essa hora; assim
por muitas razões assento, c1ue não convém
estabelecer uma disciplina tão rigida e propria a comprometter os Senadores. Nós somos servidos quasi todos por escravos, que
não são tão diligentes, nem tão aptos, como
os homens liYres; muitas vezes tenho sido
forçado, apezar de quantas pr(,videncias· dar
posso, a estar a espera dos meus l'apazes para
me eonduzirem ao Senado; esta é mais uma
razão por que eu não eonvenho em se restringir essa meia hora, dada pelo Regímento, -a um quarto, pena de se perder a Sessão. O Senado deve acreditar-se antes por
cousas essenciaes, do que por estas pontualidades minuciosas de entradas e sahidas; o
credito do Senado consiste em se apreserifar,
como o primeiro corpo moral, sustentadot·
dos 'direi.tos e Hberd'ades Pll·bliqas, fazendo
barreira contra todas as invasões que incompetente e in:constitucionalmente lhes fizerem.
Em toda a parte do mundo são estas .Qamaras as que têm sustentado sempre essas garantias; na Inglatena os Barões e na FrançA
mesmo no tempo de Vll1e1e, em que se contava com tr.esentos votos contra o PoYo, foi
esta Camara quem lhe sustentou os seus direitos; portanto eu não posso deixar de pl\)·
testar pela minha parte contra a approvação
desta ·medida; se formos caminhando assim,
daqui ha pouco teremos esse ponto com desconto dos vencimentos e. depois a ferula. da~
escolas; todavia .declaro que estou prompto
a trabalhar as quatro e mais horas
das.
Não pretendia fallar,
porque esperava que a Indicação :f'osse approvada na votação pelo merecimento della,
O Sn . .BAnnoso: -

1
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sem depender, de que eu a sustentasse, m:~;:
tl·a.ndo a sua utilidade, e conveniencia; mas
como Be pretende inculcar, que ella é em
offensa da Camara, devo manifestar a minha opinião. Essa pretendida offensa não
existe realmente, mas quando aconteça que
ella possa realisar-se, não faltará quem ai)·
pareca em defesa da mesma Camara, ao meaos eu não hesitarei nunca em fazei-o. Já
hontem expuz o motivo, por que uizia, que
se acabasse a Sessão ás 2 horas; mas essa
marrbl'!. geral não tolhe que se prorogue,
quando fôr necessario, pois até o nosso Re·
gimento o determina, havendo mesmo um
artigo, que diz
que a Sessão se levantará
âs 2 horas da t-arde, permittíndo porém 0
Presidente, que acabe o discurso o Senador,
que estiver de pé. O q11e eu disse tambem foi, que quando o Sr. ·Presidente tive-r
(ie se levantar fique outro occupando a caàeira da 'Presidencia, mas torcem-se as phrases afim de criar phantasmas para depois os
combater. Fallou·se, em que muitas vezes deixaria de haver Sessão por acontecer que um
Senador chegasse um quarto de hora mais
tarde; eu bem podia deixar de responder P.
esse raciocínio, mas sempre direi, que p:!ra
se conhecer quanto é infundado, bastará reflectir, que o Senado compõe-se de 50 Membros; que para se abrir a Sessão não é preciso que estejam presentes mais de 2:5; e qu~
portanto a falta de um, dous ou tr.es não
póde ser causa para deixar de haver Sessf\o.
Dizer, que nós devemos aereclitar de outro
modo, e .não por sermos pon tuaes em de.sempenhar os nossos trabalhos dentro do
prazo que lhes fôr marcado, parece-me pouct1
justo e razoavel Quanto aos exemp·Ios :lo
ponto e da ferula das escol-as, servem unicamente para ridieularisar a questão, sem frisarem com ella. pm· nenhum lado.
O SR.
C.AnNEmo DE CA~IPos: - Nada
avancei sobre a medida de occupar o VicePresidente a Cadeira, quando o Presidente <:;.;;
levanta; ataquei a Indicação sórnente na par·
te que dava um quat·to de hora de espera,
mum~tto, em que essa pequena differença bn...
muitas vezes a dos relogios particulares, o
que seria motivo para que o Senador, sup·
pondo algumas vezes que não chegava á hora
marcada, delxasge de vir e não houvesse en-
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tão Sessão. Esperar e principiar um pouco 1 mas de ordinario sã.o de tres; começam ás 10
mais tarde é muito menor inconveniente, que horas e meia, em vez de começar ás 10; deo de levantar a Sessão; ouço dizer, que n~t pois levanta-se o Sr. Presidente, bem como
Inglaterra se levanta, quando depois de tal fazem todos os mais Senadores, e nisto se
hora falta um eerto numero de Membros; vai outra meia hora, ou pelo menos um
mas aqui não é possível dar-se a mesma ex- quarto. O ·que se quer é, que a.s Sessões duacção, até por causa do servi~o d.os escravos. rem 4 horas; e de que serve para esse fim
que não ·é o mesmo que o dos criados, sem- marcar meia hora ou um quarto de espera?
pre muito mais rapido, e seguro; e cumo Na mi.nha opinião não serve para nada. se
eastigar o Senador por uma omissão, em que é preciso, que se preencham as 4 horas cia
talvez não tenha parte, castigando tambem Bessão infal1ivelmente, procurem-se os meios
o Publico com a falta ·da Sessão! Diz o nobr? e nesse caso, quando principiar rás 11 horas
Sena·dor, que era fóra do lugar o ir com o dure até ás 3, e quando ao meio dia dure ate
(;astigo do ponto, e da escola; i'sto é rela- ás 4, que eu nem por isso deixarei de estar
ti v o e ta'! rez fosse menos .sensivel ao me- aqui sempre ús 10, o 111re de certo não é tào
nino na escola a palmatoria., que ao SenaC.or custoso, como se inculca. iDoente estou, c
a publicação do seu nome, sem el1e ser ver.. comtudo almocei, fui ·á Ilha das Cobras, dei
dadciramente culpado. Dizer o nobre Sena.· muitas voltas para tratar dos meus partidor, que não hesitará em a.pres-entar-se n, culares e achei-me aqui a.inda antes das 10
defender a Camara, eu tambem ·digo, ·que não horas. O meu relogio ha de regular pelo
setá só elle, que a defenda. Concluirei, pois, desta Casa, que tem de ser agora o sino da
clizendo que o nobre Autor da 1lndicação leva minha li'reguezia, e posso assegurar, que só
isto muito além do que é exequível; não vn.- por muito grave impedimento deixarei de
mos estabelecer uma regra que não possantOs estar promt>to ao seu toque.
desempenhar; embora aca.be a .Sessão meia
Mandou então ·á .Mesà a seguinte
hora depois, ou o tempo que se houver es~
perado; isto é <)ue set•á senipre ·possivel Cf:lllE:llF.i'lDA
seguir-se e é o essencial.

O Sn. BARnoso: - Ponderou-se, que no
ca.so de falta o Senador seria puni-do; e c
Publico tambem; {ui jusb.mente para eYitar
esse damno que eu fiz a. Indim.ção. Da perda
diaria de meia hora resulta a de cem mf:lias
horas no fim de cada uma Sessão annual; e
foi por isso, ·que eu restringi ·a espera a um
qud-rto de hora; vamos a perder menos tempo, que elle agora, pôde mui bem dizer-se,
que é mais que nunca precioso. Nos outros
Paizes ha talvez menos necessidade de aproveita'l-o nos trabalhos ·Legislativos, porque a
ma.ior ·parte delles estão já feitos; aqui pelo
contrario estão em muito atrazamento, e talvez nos seja preciso termos Sessões de cinc~
horas. ,Quanto a prolongar-se a .Sessão o tempo que fôr mister para completar as .quatro
horas, quando se começar mais tarde, eu digo
que não: o que veio mais tarde seja só {)
que soffra, e nã.o aquelle que veio -quando
dtlvia vir.

Que se ponha ·em execução o Regimento,
(1Uanto .á. espera de meia hora para entrar a

Sessão, mas que se preencha depois das du,l:s
homs, tanto quando se faltar a entrada. Oa1·valho.

_
r

O Su. AL'?IIEIDA 1r, ALnnQ.UETIQ.rJ·:: - Conviria não só nesta Indjcação, rna.s em outra
qualquer, que propuzesse principia.r a Sessiio
:is 9 horas; mas como o Regimento maud:~
Regimento; e quando aconteça não estarem
que seja. ·ás 10, observe-se o que prescreve o
reunidos a esse tempo os Senadores necessarios, uns podem esperar pelos outros, porc1ue
sendo assim nunca deixat•á de haver Sessão.
Acabemos pois com este objeóto, que não
vale nada.
O SR. BAnnoso: - S.e qnizer.em fazer um
adiamento dizendo que a proporção· ·que cacla
um dos Senadores fõr entrando na Sala de0 Sn. RoDRIGUI~S 'DE CARVALHO: ,_ As pois das 10 horas e 1 quarto, se escreva o
nossas Sessões devem ser de quatro horas, ,geu nome na Acta e no Díario, concordo.
·~·-·4~
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O SR. OLIVEIUA: - Eu como estou acos· que niw o faz'? Até mesm-o entre os Mi'lita)·e.:;
tum ado desde a idade de sete annos ao toque se espera; a revista é para as 4 -horas, ~
do sineiro, não deixarei jámais de -ser ex- 1 d'á-sc a ordem para as 3; o pai cte família
acto. Aqui de ordinario amanhece ás 6 ho- espera que as pessoas de sua casa se rec•J·
ras, temos 4 para nos vestir e aproroptar, e lham, para fechar a porta. Só os Inglezes é
por conseq uencia é mui to facil estar a. qui á.s Cl u e são pon tuae3 nos seus bailes ou jan tr.horas que man<la o llegimento. OHerecerei res, e não estamos nesse caso. Voto portanto
pois uma Inclica<jao, para que se faça a cha- pela Indicação, mas tla maneirn. que j"á. dis>;;~.
mada todos os dias •ás ló horas, como aconO Sn. Ounmu. : -- A ch-amada <~ sóment.~
tece ua Camara dos Deputados.
para se conhecerem os exactos.
O SR. CAHNEUW m: CAMI'OS: - Se a ex!Mandou para a Mesa a seguinte
periencia tem mostrado, que essa disposição
do Regimento não se cumpre pel'as razõe.~
INDIC.A.\..:i.O
apontadas de ser esta uma corporação de velhos, etc., para que insistir, em que ella prr··Requeiro que diariamente se faça a cha- valeça·: Tenhamcs as 4 horas de Sessão e
ruáda, assim se pratiea. na Camara dos Depu- a.M ll1.".is, como j"á tem acontecido; mas não
ts.dos.
Oli·vdra.
se queira que uma pequena ·d-emora faça.
perder um dia de .Sessão; não se teime em
Foi apoiada.
estabelecer nrua regra, que não se observa e
que o offerece em resu"ltado compromettiProseguio a discussão e disse
mento para o Senado1· c mal para a Nação.
O SR. B.utr:úí-iO: - Convenho no requeri- O Senador deve ser incluído pelo principio
mento do nobre Senador, porque das 6 horas da honra e do tlever e nunca pelo receio J,~
da manhã até á meia noite, estou sempre censuras. Eu não tenho grande interesse em
prompto.
r.egu1ar as horas das Sessões, porque presen·
O SI~. RomnGUER vE 'CAitVALHo: Nem a temente, como ~Ministro, ·poucas vezes aqui
experiencia de quatro annos set'Virâ para li- virei e parece . me, que no decurso da minh.':t
l}ào! O nosso Reg·imento 1uandava entl·ar á,s vida parlamentar não me tenho recusado a
10 horas; mas, pergunto, quando foi que teve trabalho; porém su~tento que não é admissiisso lug·ar? Hoje pela primeira. v-ez é que vel ·est~ ponto mathematico.
principiou a Se"'são ·á.s 10 horas e cinco miJulgando-se
finalmente discutiis.
nu tos. ·E durará isto muitos dias? Parece-me
toda esta materia. foi approvada a
que não; eu ca"lculo com o que tem aconte2n parte d-a Indi·caç:ã.o, e o 1" Memcido, e de certo o calculo não ha de falharbro da 1" parto; fücando rejeitado
me. A questão é muito simples; deve haver
O 2°.
4 horas de Ses3ão? Deve. Hajam pois essas
Foi t'ambern approvada a emenda
4 horas de Ses8ik e não estejamos a dispudo Sr. Rodrigues de Carvalho, e retar por causa de serem um pouco mais cedo,
j-eitado o 'Requerimento do Sr. Oliou mais tarde.
ü SR. Ar;C\IEIDA I!: Ar.RUQUERQlJE: --· ·Conveira.
Pedio então a. palavra e disse
venho na Indicaçií.o, pa1·a que se fa<::a. a rhamada; mas eom a condição de .ser feita de-:
poifi de approvada a Acta, porque do contr~O Su. MAnQuEz DE BARHACE~'U.: Pedi a
rio serve só para gaH-tar tempo sem proveito. palavra para informar a Camara sobre os
Quem faltar vá pa:ra a Acta, e quem não ·qui- trabalhos da. Commissão Míxta, encarregada
zer ver alli o seu nome venha para o Sena- de propôr os limites, que se devem marca1·
do; o meu de certo não ha de lã rappareccr, fi autorida·de da. Regencia Permanente.
A
porque eu n·ão falto -sem causa. Eu tambe:n Commissão organisou um Projecto de Lei
desejo que as 4 horas sejam preenchidas, mas· . para esse effeito, que vai ser a.p,resentado
para isso não -é preciso marcar ponto, esp10- na outra Camar~.. e de qual tambem aqni
1
t'elllcR uns pelos outros; e qual rL Corporação ' a;presento uma
cópia authentica.
(Leu o

I
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Projecto). F'omos concordes Ull!animemen~e, que vivemos, tão utels á. humanidade, se dif·
excepto na. designação do ordenado de cada fundam e propa.guem po.r toda a extensão do
um dos Regentes: por·ém os Sena.dores cor.- Imperlo. Portanto não me atrevo a emend·ar
cordarão por fim com os Deputa;dos, visto o artigo.
ser mais proprio da sua Camara a iniciativa.
q)eu-se por discutido, e foi approsobr.e materias pe(;uniarias. Não entrarei na
vado, bem como o !Projecto em geral
exposição das razõesj que tivemos para for·
para passa.r â ultima discussão.
mar cada um dos artigos, porque acho mais
proprío reservai-a para quando entrarem en,
Qu,m·ta parte da Onlem, flo Dit1
discussão.

'l'etceim, pm·te da Ordem. do Dia
.Continuou a P e 2a discussão, adiada. pela hora na Sessão precedente,
do 'Projecto de Resolugão, approvall.·
do o Decreto det 5 de Março de 182:!,
sobre o Regimento dos Correiqs, começando-se pelo artigo 5°, o qual sem
Impugnação foi approvado.
Teve igual sorte o artigo s~.
Posto em discussão o artigo 7o,
ais se
I

'

•

"::.~ T'~F~"}t"tT :~~ ~~

O SR. BARROSO: - A ma teria deste al'ti.go j.á foi objecto de Resolução, que não

uassou: Não achando irrconveniente, em que
aos Correios
Maritlmos, .penso porém de div·erso modo, no
que respetta aos Correios de Terra, por cau.sa
da difficuldade d·e se transportarem de uns
lugares para outros grandes pesos e grandes
voiUmes. Parece-me que não era ainda tempo de tor.nar tão francos os portes dos nos·
sos ~corretos; comtudo, se o Senado entencter, que é possi-vel assim fazer-se, eu não me
opponho; e só lembrarei, que servind'O ~u
no Quartel~General foi necessario dar-se licença a alguns ,Milidanos de Minas para temarem a seu cargo a conducção das ma1as.
o SR. MARQUEZ DE INnAMHt:rn: - Quando a passada Sessão foi discutido este negoelo, então se consideraram as razões que difficultavam a sua ex·ecução. Ninguem desco·
nnece quanto são difflcultosas as communicações do interior das nossas Provinci·as;
quanto custa conduzir para grandes distanci·as as malas do Correio •ás costas de homem:~, mas, seja qual fôr o incomn\odo que
possa ·haver, é necess.ario, que os Povos ·estejam ao corrente de tudo o qne se passa; que
as ldéas nneraes, e as luzes do seculo, em

se approve na parte rtJlativa

~J;:utrou em 1• e 2• discussão o Frcr
jecto de Resolucão determinando, que
se comprehendam nas disposições
aos artigos da Lei de 6 de :Novem·bro de 1829, as viuvas. orphãos menores de 18 annos, filhas solteiras e
mãis de d1fferentes officiaes da 1"
e 211 1Linha do Exercito, comecancdo·se
11elo artigo 1", a respeito do qual
disse

O SR. B.\Hnoso: - Este artigo não tem
outro fim senão irmanar á igualdade de direitos á Igualdade dos interesses. pois que se
duvidava pagar ás viuvas esses soccorros administrados pelo Estado; por isso acho ~tue
não ·havia duvida nenhuma em se a,provar
o artigo, e os seus tres paragraphos.
Approvou-se.
Entrou em discussão o artigo 2".
O .SR. -BARRoso:
Está na mesma razão
do antecedente, porque é para evit:a.r a des·
igualdade >da abonação da metade do soldo e
não acontecer que aquellas que estiverem
longe sejam pagas com differença das outras, quando todas devem receber desde o
dia do fa1lecimento, porque a n·ecessidade
lambem desde esse dia principiou.

Foi approvado.
Passou-se a discutir o artigo 3

11
•

o SR. R~RRoso: - E.st;á na mesma linha
dos outros. Residindo em Províncias distantes •da Côrte, e sendo por Lei obrigadas a
apresentar a certidão do 'l'fuesouro Nacional,
ti.n-ham essas desgraçadas de esperar, que
ella chegasse pa1•a poderem rece-ber o meio
s<>ldo; e assim, dando fiança, estão no caso
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da ruanch·a por que está redigido fica limitada ao Rio de Janeiro. Para isso offereço
esta.

Approvou-se.

Ei\>IENDA

Foi posto em discussão o artigo 4".
O SB.. BA~Roso: - E' igualm~nte dfl j11sti~a, porq_ue a, Lei do modo que estav·a lançada, parecia que só dava direito a este soecorro ao official effectivo. -excluindo aquelle
que só era otricial por meio de reforma. Eu
não sei se deveria faz.er-se extensiva aos Cadetes a disposição deste artigo, porém não
offereço emenda nesse sentido, pa.ra não em·
baraçar o andamento de uma Lei. de tanta
justiça.

If'oi approvadD, e iguitlmente o
Projecto em geral, par·a passar á ul~
tima discussão.
Quitlta parte da Ordt>rn !lo Dia

Teve lugar a 1" e 2' discussão do
.1:-'rojedo
de Lei. que extingue a
Junta do Commercio:
o artigo 1" sem impugnação foi
approvado.
Encetou-se a ·discussão do artigo 2",
dizendo
O Sn. M.AltQU}!)Z DB INIIAMHUPE: - Fi·
caudo extlucta. ·a Junta do Commercio, como
está decretado no artigo lo, parecia, que to·
dos esses renuim«:mtos, que foram appllcados
pa.ra as suas despezas ord1n-arias, deviam
i~ualmentc -clesa.pJ.larccer, porque et·am o re·
s;ltudo de diversas contribuições (' impostos;
uiio me a.trevo porém a propôr a sua sup·
presr:;ão, visto que a Gamara dos Deputados
a.sscntou, que deviam subsistir. ~ã.o posso
comtudo deixar de notar, que taes rendimen·
tos pu.ssom pnra o Thcsouro Publico; porque
esses impostos, de que se formava um cofre
p:i-lrtieulal' da Junt.n, sendo cobrados em todas as 1Provind;JS do Brazil, donde eram remettidos para o mesmo cofro e applicadas a
diversas Obras PubHcas, como, por exemplo,
a grande estrada, que vai para Minas, os
pharóes, etc., julgo que deve agora. decla·
rar-se quA n~gta :Provincil1. 1H~n. •a sua co·
brança a cargo do Thesouro Nacional, e nas
nntr-M ~. t:'.~t'go õas .Tuntas da Fa,;enda.; pois

Ao artigo 2. 0 No fi:nl 1 depois da palavra
Nacional !liga-se -- nesta Provincia
do Rio de Janeiro; e nas demais Provinmas
do Impcrio ficarão a. cargo tlas respectivas
Juntas de Fazenda. - Sa'lva a redacção.
M arquez de lnhambu.pe.
Dêpois

de

Ilda

Mesa,

foi

apoiada.
O Su. MARQuEZ n~ B,\RNACENA.:-A emen.·
da pP-lo principio do quoll abtWAlat .,wn 1W~út

poderia passar; mas sendo desnecessaria e
causn.n no retarda.men to nu. rcmclusiü lia Lei,
creio, que é melhor de<;prezal-:t.
O Sn. ·MAta).u~:% t>E I:~aJAnnmrl':: {Nãv
foi ouvido pelo Tachygrapho Moreira.).
O SR. MARQl"rrez

DE

BAitBAoENA:

-

O 'l'l'l·

bunal ela Junta do Commercio cobrava di!·
ferentes imoosicões em todo o Brazil, que
eram applicadas ou para certas obras deter·
minadas pelo Governo ou para qnacsquet"
outl'as que o mesmo Tribunal entendia ser
de utilidade publica. A Le.i de que tratamos,
extingui-ndo o Tribunal, mas conservando as
imposições, necessariamentA havia incumbir
ao Presidente do T-hesouro a arreca.daçào de
taes imposições. O Presidente I!Ots as fará.
cobrar, como os de mais tributos, pelas respectivas Jnntas o·u Thesourarias de cn:il::t PrDvincia; e ni'lO .tem lugar essa sepnracão, que
fazia a Junta do Commercio, uo:rqus..nto a I~f\\
do Or~amento é .quem regula a quota de
cad·a Ministerio, .e o Presidente do Thesouro
dispõe das sobras de cada Provmcia par21. a;:,
despezas .geraes do Imperfo, sem attenção ás
rontes que produzem as rendas.
O Sn. RoDitiGUES Dl!l CARVALHo; - ·Lem~
bro, que a Junta do Commerdo, attenr1endo
á necessidade de se colloc.arem pharóes eUJ.
differente~ Provindas, c para o que não tt~
nha renda alguma destinada, applicou o _productü da! im'P0!!1ções, QUe cobrava J>ara ou·
tros fins, a estas .novas construcç:óes, e como
essas rendas passam para nova arrecadação,
será necessario que se recommende a conti·
l nua~ào d.e t~es obras, para. que ni\o succedat
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t..igu.; (L8 mna Lei siio tli::;po.siç:.ões, que ge~·ai
mente obrigam, assim tambem cumpre que
possam ser geralmente a.pplicaveis; e nada
para. mlm peor, que uma Lei, a11enas sanecionada e Ill'Omulgada, necessitando desde
logo de d-eclarações e supplcmentos; partiudo deste principio noto que, a incumbencia,
que se d'á. aqui ~s I·ntendencias de Marinua,
relativnmenet.e <.í..s matriculas dos homens do
mar, c á administração dos pbaróes, será
manca, e falha nas Provint.:ius, oude não assistirem semelhantes Estações, como na Pro\'incia de S. Pedro do Sul e eru outras, onde
me consta, que el1as foram supprimid·as; e
eis a raziio poi que proponho a. seguinte
emenda supp1ementar e additiva: e na~
quelles portos maritii~o.'3, onde não houve! rem taes Intendencias, flca.rã.o pertenceu-do
es~as attrlbuiço.ões ás Alfandeg·as
locaes. -Desta maneira ficam substituídas por uma
'Ü Su. l:toDRTGOER
DE
CAnv.ALII.o: - ·Eu RepartiQ.ão, que entendendo já sobre certos
1ülo fallei em estradas, fa.Uei sómente em objectos maritimog, tem com ellas a mais
pha.róes, ·tauto para que elles -se construam, perfeita analogia.
como para. s6 .não perder a despeza feita.
J<Jgta incumbencia foi a.ddicionada n10 TribuiMandou á Mesa, onde foi lida., a.
segui·nte
nal, quan·do se mandaram est~:belecer os ditos pha.róes, e por uma consulta se concedeu
B).IENDA
despender nestes estabelecimentos os dinhei~
ros destinados a outTos misteres; portanto
Ao artigo 3." Accrescente-se - e nas
n~o está. este ramc. incluido nas obras geProvíncias
Maritimas, onde não existirem
raes das incumbencias da Junta, e por isso
Intendenc.ias da Marinha, ficarão pertencenm·e pa1·ece merecer providencia particu1ar.
O Sn. MARQuEz nE BARBACENA: - Em do estas attri-buições ás Alfandegas locaes. primeiro lugar .no artigo immediato vejo ·ai- Visconde de S. Leopolclo.
zer~se que passa para o Minigterio da MariFoi a.poia!Ja e entrou em discussão
nha l\, a.dministrB.ção dos pharóes; mas supconjuntame.ute com o artigo.
ponhamos, que não passa e ba. esse temido
desc11ido, é uma negligencia. do Ministro, e
o SR. MARQUE?: J>E IBARB.ACEN.A.: - A
será accusado por ella.. Ao Corpo ·Legislativo
não pertence por tih1lo algum dar agora .as emenda foi posta, sem duvida, para repa.rar
providencias para a.· continuação das obras o esquecimento da Lei e Parece-me bom, que
passe essa incumbencia dada ás Inten"denci.as
que estão a cRrgo da Junta.
da. Marinha para as Alfa:ndegas; mas tendo
Fiudo o ·(leba.te, approvou-se o ar- eu idéa ele ql.le partes ha, onde não existem
Alfandega-s, se o nobre Sen,itdor quizE'~se actigo e não pass-ou a. emenda.
Seguio-se a discussão do a.rtigo 3°, cl·C'scenta.r mais alguma palavra na sua
emenda, suppriria essa lacuna.
então fallou nestes termos
O Sn. VJscoNDE DJ<: S. LEoPoLDo: - Com
O Sn. VrscONHE nE S. LEoPoLDo: - Ten- effeito foi por esquecimento, porque portos
do passado no artigo 1" a extincção do Tri- ha onde as não temos; agora mesmo acaba.
buna1 da Junta do Commercio, fa.rei nru breve de dizer-me um nobre Senador, que em Santa
reparo sobre o arti.go 3". Assim como os ar-_ Ca.tharina, bem que haja uma Alfancle9a. em

que parl'm com prejuizu da despe:-:a c atrazo
da obra.
O SR . .MAHQUEZ DE BAI:JJACEN.A: - Em
eonsequenci.a desta Lei, o Ministro do 'l'he·
s-ouro faz arre·éadar as imposições, que se
continuam a pagar; e a Junta do Commercio extingue-se. Quanto ás obras pendentes,
ca.da um dos Minh;tros, á cuja Repartição
trertf!ncem, dará a providencia. O Ministro rda
Ma.riuha, a quem aqui se encarrega a administraçfto .dos pharóes, dar(t parte á. Assembléa., e pedirá, o que fôr uecessario; o .1\Iinlstro dü 1Imperio pecltt~â. da mesma fórro.a.
tJa.ra as estradas e assim por diante. Em
snmma, cada um Ministro tem a sua Repartição '(listinct-a e deve ca1cu1ar o dinheiro nere.ssarío, para o pedir á Assembléa; e .n·em
vertence a nós, nem é proprio desta Lei, dar
providencias, para o que é priv.ativo ·dos differentes Mini-sterios.
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uüniatm:a, uma :::;imples ca!:la ·de .arrecadação;
para as Provincias do Norte ignoro o que
temes a este respeito; portanto será bom

pi'evenir toda a omiaaão.

Findo o debate. foram app-rovados
os ·artigos e a emenda.
O artigo 4-" passou sem impugna·
ção.
Discutia-se o artigo 5", e abrlo o
debate dízendo
0

SR.

ALMEIDA. E

A.l..BUQU~QUE: -

E:.;te

ar·tigo lê ocioso: diz elle (leu o artigo). Isto
ê da ConstituiQão, e não precisa de !Lei al.guma para cumprir-se. Diz mais o arUgo,.que
fica livre ás partes nomearem Juizes ·a.rbitros. Pela relagão, que tem este artigo com
o 4<'. vê-se que a livre nomeação de arbit1·os
é para todas a-s Camaras Commercia.es, Civis
ou Criminaes; isto é um absurdo. Pois um
.negocio !alUdo <de má fé, que não é .se não um
ladrão, ha de nomear arbitras? Isto fôra o
mesmo que dizer-lhe: vá buscar quem o proteja; não é passivei consentir em ·tal. Diz
o.indn. mais o arti.go:
fará executar suas
Sentenças. - Arbitro não é ~xecutar de Sentenças: é contra todos os principias de "<lireito dar ao Juiz. arbitro a autoridade de
executar, que pertence ao Juiz de Paz, ou ao
Juiz territorial. Acho, pois, que este artigo
tem tudo máo, e deve ser supprim·ido.
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cutar as suas sente'nÇ<lls. - Logo, perante
quem ha de fazer-se a nomeaÇ;ão? Perante o
Juiz Territorial, o qual é que ha ele fazer
executar a sentença . .Portanto não ha motivo
nenhum para supprimír o artigo.
0 SR. ALMEIDA E ALBU<clrf~UQUE: - Parece 'IDe descou!onne que hajam Juizes Arbitros para as ·causas dos falli·dos, s·endo um
dos crimes mais terríveis, que empestam a

sociedade. A Constituição pen:uiUc a nomea-

cão de arbitros nas causas civeis, e não nas
crim€S; porque não podia permittir um ab·
surdo. Finalmente não ha Loi nenhuma que
mande julgar as causas crimes por arbitro.s,
e o artigo não deve passar.
O Su. OIJ.VEntA: -

A

.Constituicão

diz

(leu) ; diz agora o artigo 7° desta Lej (leu)'.
Logo está entendido, que quando se trata das
partes nometarem os Juizes .Arhf.tros. é só
nos casos, em que a Constituição permitte
fazer-se. e não nas causas crimes .

o

SR. ALMEIDA E A:LnuQUERQtrE: -

Este

artigo é um absurdo contra a ConstituiçâJo,
e se ha outra alguma disposição como esta,
igualmente é a:bsurda; por consequen.da não
devem passar. Entretanto eu deixaria de oppôr~me á approvação do artigo, dando-se essa
mesma intelligencia, que lhe dá o nobre Sena'Clor, elle -não fosse oci-oso. E' fatalidade,
que apezar de se dizer, que nas Leis não hajam palavras ociosas, todos estejamos vendo
as causas embaraçadas por isso. Na ca.sa da
Suppliea~ão se acabam
íle apresentar uns
Mandou á :Mesa esta
poucos de exemplos, e sobre cousas bem di·
minutas, ue maneira que é possivel decidil-as,
EMENDA
e todos os dias se faz necessario estar pedindo declarações de Leis. Em summa~ eu
Supprima-se o artigo 5. 0 A l·m.eida. e não posso pronunciar-rue a f<:Lvor de palavras
1
A lbuque1·que.
ociosas.
Havendo-se esta materia por dis·
cutlda, foi aupprimldo o artig:o na
Tendo sido a:poiarda disse
O SR. OLIVEIRA; - Primeiramente eu não
fórma da emenda ·proposta.
V·ejo que o artigo determine, que se nomeiem
Entrou em discussão o artigo 6", e
arbitras nas causas crimes, e como essa distevf: a palavra
posição não vem eX"pressa nel1e, .deve por
isso ·entender-se que trata unicamente das cí·
O SR. .ALl\iEIDA E ÀLnuQU!ilRQUE: - Não
veis, como manda a Constituiºão. Em se- acho justiça n·este artigo; porquA elle quer
gundo lugar tambem não vejo, que o dito (Jne os ,actua:es Escrlvães dos Juizest que se
artigo mande executar as sentenças pelos ar- extinguem por esta Lei, além do que perce·
bitras, porque o artigo ·diz: - Flca livr-e as hem pelos seus officio3, ganhem mais nma.
partes nomearem Juizes
Ar;l:litros perante parte do r.endímento dos officios dos outros.
qualquer outro Juiz. territorial, que fao.a exe- Se uo artigo se dissesse, que os Escriváes
E
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a.ctuaes, trabalhando com os outros, repar·
tissem todos entre si os emolumentos, bem;
porque então assim como deUes passava
parte para os outros, tambem dos -outros
passava parte para elles; talvez que fosse
esse o sentido da Lei, mas não é o que se
dcpr-ehende della; o que está aqui é (leu o
artigo). Eu não posso fazer a redacção agora.
mesmo, porque não ha de sahir perfeita., mas
a. minha intenção é, qne trabalham juntamente, e que entrem da mesma fórma na
fruiçiio de todos os !Jeneficíos. Requeiro, pois,
que se o artigo não pa.ssar tal qua1, seja remettido á Commissão competente para o redigir neste sentido.
·Enviou á Mesa este

cri vâes dos Juizes Territoriaes; logo aquelle,
fica de melhor partido do que estes, porque
augmenta em emolumentos sem perder o seu
ordenado, ao mesmo tempo ·que os outros
diminuem, porque os repartem com elle. Esta
disposição não é de certo conforme com a
justiça distribuitiva. .Parece-me pois, que seria mais razoavel dizer: O actual Escrivã.o durante a sua. vida continuar'á a escrever nos processos. Assim fica tudo, como
deve ficar. O Escrivão actual durante a sua
vid::\. exerc"ita. esse officio com o seu respeotivo ordenado, pOl'que os outros não têm
direi to a isso;
e con ti n úa a escrever nos
mesmos processos, em que ora escr-evem, com
a unica differença, que se ha de ser perarnte
o Juiz Conservador, é perante o Juiz Territorial. Eu faço esta

l:EQUER!Mfu'\TO

·Requeiro que o artigo 6~> V'á ·á Gommissão de Redacção para o Tedigir de maneira
que fique enten-dido, que os Escrivães dos
Juizes, que por esta Lei se extinguem, entrem .conju u~tamente com os d,emais Esqrivães dos Juizes T.erritoriaes na distribuição
de todas as depeudencias, tanto dos Escrivães dos Juizes, que extinguem, como nas
que aquelles outros .Escrivães tem actualmente. A.lmeida e Albttqtwrqu.e.
l.3endo apoiadv, orou deste modo

0 SR. OLIVEIRA: - Não me opponho ao
requeri,mento, porque bom é haver clareza;
mas eu creio, que a lJ.lente da Lei está exactamente de accôrdo com isso mesmo, que
o nobre Senador pretende; ao menos assim
o entendo. Não obstante, como .póde haver
duvida -vá o artigo á Commissão para o redigir de novo.
O SR. VrscONJJE DE ALCAN'l'ARA: - Sr.
Presiden-te. Antes de se ·alteur a materia
deste artigo, é preciso notar, que sendo um
só o Escrivão do Juizo da Conservatoria e
dos 1Fallidos, se é delle que se trata, devem
ser alteradas estas palavras: os ·actuaes
Escrivães. E' preciso tambem notar, que
este. Escrivão tem ordenado; e a Lei diz, que
sendo vitalicio, continuará a exercer seus
Officios cumulativamente com os outros Es-

El\IENHA

1Em hig·ar do artigo 6", o seguinte: - O
actual ~Escriv<lo dos Juizes extinctos, sendo
vitalício, continuará a exercer o seu Officio
dura.nte a sua vida perante os Juizes Territoriaes; e por sua morte passarão as suas
obrigações e Cartorios aus
Escriváes dos
Juizes Ordinarios por distribuição. Salva
a redacção. - ·visconde ele Alcantn1"a.

Foi

apoiada.

O SR. AI.liiEIDA r: ALBUQUEHQUE: - Eu
emendava de uma man.eira a dis·posição do
artigo, mas como o nobre Senador, que acabou de fa:Ua.r, o emenda de outra fôrma, que
rue parece mais propria, não tenho duviá<L
alguma em retirar o meu requerimento e votar por ella.
Retirou então o Sr. Albu.q_uerque o
seu requerimento; e sendo a emen~a.
proposta ·á votação, foi approvada.
T,endo daido a hora, o Sr. Presidente marcou para Drdem do Dia a
contínuação desta mesma discussão,
e as mais materias já designadas na
Sessão precedente.
.Levantou-se a Sessão ás 2 horas e
5 minutos da tarde.
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foi dividida pelo Sr. Presidente; a 1" parte
que tratava da. substituição de cadeira na
sahi·da do mesmo Sr. Presidente da sala, pasSOU sem duvida alguma;
e appelJo para O
testemunho do Senado que votou; quanto a
2A, ella foi substítuida pela emenda do Sr.
Carvalho, e sobre isto é que se deddio que
se observasse o Regimento; se se omitte na
Acta esta decisiio da Ca.mara, é uma completa injustiça.

SESSÃO DIE 10 DE M·AIO DE 1831
l'&ESIDE:\CJA

DO

SH.

BJSl'O

CAPBLL.:\0-.i\IÓU

Leit-u.ra de officios. -- Di.sc~tssiio do P1'ojecto
(lc JJci q·ue e.1.·tin{ftf.e n J~tnta do Ootn-

me·rcio.
Fallaram os Srs. Senadores: - Barroso,
4 vezes; Vísconde de Congonhas, 1 vez; Presidente, 4 vezes; Rodrigues de Carvalho, 1
vez; Almeida e Albuquerque, ·8 vezes; Marquez de Maricá, 1 vez; Borges, 7 vezes; Marquez de Barbacema, 11 vezes"; Oliveira, 4 vezes; Duque Estrada, 1 vez.

DecMindo-se q,ue ,se e-mandasse a
Acta na phrase do Requerimento do
Sr. Barroso, foi assim approvado.
O SR. RonmGUES nE CARVALllo: - Nas
emendas, que man-dei ·á Mesa na Redacção
do .Projecto sobre a extincção da Provedoria
dos Seguros, e.sca·pou pDr engano o fazer-se
uma alteração necessaria, que no Senado foi
vencida; peço a Redacção para se reformar.
O Sn. PuEsün;i\'"·n:: - Creio que o Senado
não duvida que se satisfaça ao Requerimento
do nobre Senador. (Apoiados).

Aberta a Sessão ás 10 horas e 2
minutos, leu-se a acta da anteeedente, e para fallar sobr-e ella, pedio
a palavra., e disse

O SR. BARRoso: - Requeiro ·que se l-eia
na parte que trata da min1ha ·Indicação.

O Sr. 2° Secretario leu.

O Sr. Secretario deu conta do seguinte

Sn. BARRoso: - A minha IndicaQãQ
dua.s partes.
SR. PRESIDENTE:
E'
uma verdade
duas p-artes.
o SR. BARROSO: - Pot'ém a 1a passou, e
na 2" é que entrou a emen·da do Sr. Roã1'igues de Carvalho, que e1·a ser termo de espera meia hora. ou um :quarto; nesta part~
é ·que a minha Indicaçã-o foi
substituida,
mas não foi toda rejeita·da, porque por se dizer que subsistisse o Regimento nem por
isso ca·hio a parte que é relativa á outra nn·
O
tinha
0
Linha

EXPEDIEXTE

Uma participação de molestia do Sr. Sa·
turnino da Costa Pereira.
Um oHicio do Vigario da Freguezia de
S. J·osé, convidando o Senado pa.ra ·assistir
no dia 12 do corrente, pelas 5 horas da tarde, a. um Te·Dnnn na dita Igreja,
Acção
de Graças pelos felizes acnnteciínentejs re,
centes.
Ficou o Senado inteirado.

em

teri1..
O SR. VISCONDE DE CoNGONHAS: - A Indicação tem duas partes, a primeira alterando o Regimento, porque mudava o tempo de
meia hora em um quarto. O Sr. Pr'esi'<lente
propondo a 111 parte, em que houve gran-de
discussão, foi decidido que subsisti-sse o Regimento, e porque a 24 alterava o Reg·imenê.o.
tam.b~m cabia, porque o Regimento subsiste,
e porta,nto cahio a Indicação.
o Sn. BARRDSO: - r>erdoe-me o nobre
Secretario. A Acta é o .arrasoatlo li"! tt.u1o o
que se passou; ora,aconteceu que a IndicaQãp

Urna Felicitação da Camara. j\'Iunicipal
da Villa do Principe, afiançando ao mesmo
tempo o amor e adhesão dos Povos daqnella
Villa á IndE'pendencia e Liberdade da Pa-

tria.
Foi recebida com a.grado.

1

Um officio do Ministro dos Negocias do
Imperi.o, remettendo outro do Presidente da
Bahia, com os ps.peis que o acompanham, em
resposta ao Aviso, que se lhe -dirigia, relativo
a nma Proposta d·a Prov~ncia de Sergipe,
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para
que o Rio Itapi-curú sirva de divisão
entre as dua.s Provl·ncias.
Foi remcttido á. Commissão de Estatistica.
Outro officio do mesmo Ministro dos Negocias do Imperio, remettendo outro do Di~
rector interino do Curso Jurídico de Olinda,
pedindo esc.Jareclmentos acerca das materias
em que üevem faz•er seus Actos os Estudantes ha.bilitad·os ·na Universi·dade de Coimbra.
Foi remettido á Coromissão de. Instrucção Publica, e de Legislaçã.o.
Outro ofíicio do mesmo Ministro, remettendo sanccionadas tres Resoluções: duas sobJ·e a creação das Viltas de S. Francisco de
Paula e d-e Piratini, na Província de São Pedro; e outra sobre a concessão de certos terrenos á Camara do Rio Grande, da mesma
Província.
Outro officJo do mesmo Ministro, remettendo mais duas Resnh1ções da mesma Assembléa Geral ta•mbem sancotonadas, uma
das quaes approva o emprego de encarregado da Contabilidade da Cam.a.ra Munici·pal
do Rio de Janeiro, e a outra isentando do
exer.cicio de qualquer emJprego civil, ecclesia.stico ou militar, os Membros dos Conse·
lhos Geraes de Provinda, emqua.nto durarem
as suas Sessões.
Outro officio do mesmo Ministro, remettendo .quatro Resoluções da Assembléa Geral,
sanccionadas: duas ·das quaes augmentam as
dotações dos •Scminarios de ·Sant' Anua, e
Gloria; uma que regula o padrão das medidas e outra que autorisa a. ·despeza de maia
cem mil réis annuaes nas Villas de Itapitininga, Faxina., Castro e Porapuava, todas relativas •á ·Provinda de S. Paulo.
Outro -officio do mesmo Ministro, remettendo mais tres Resolucões 'da Assembléa,
tambem sanccionadas: a 1" sobre a creação
de uma IBibliotheca Publica .na ·Provincia de
Pernambuco, e a 3.. sobre. a creacão da Villa
de Santa Luzia do 1Norte, na Provineia das
Alagôas.
De tudo ficou inteirado o Senado.
Continuou a discussão, adiada pela
hora na Sessão precedente, do Pro·

jecto de Lei, que extingue a Junta
do Commercio, começando-se pero
artigo 7"; para falla.r sobre elle pe·dio a palavra e disse
0 ·Sn. ALMEIDA E ALnUQUERQUE: - Este
artigo está redi.gido de .modo c1ne se não entende (.leu) ; não se pôde saber o que isto
quer dizer; mas a. id'éa de nomear o Juiz, o
Administrador, ·é absurda, e traz comsigo a
continuação das antigas disposições, que dev
vem acabar; as Leis antigas mandavam que
a Junta do Commercio fizesse esta nomeação;
mas quem não vê, que tal pratica é contraria ás idéas que temos .de propriedade'? Os
bens do fallido iicam devolvidos para pagamento dos credores.: e como pôde quem não
tem direito algum a esses l1cns, mandal-os
administrar? ~E hão de os credores sujeitar-se
á má ou boa Administração que se fizer por
pessoa, em que elles nãü têm confiança? De
mals o aceitar-se esta nomeação não pôde de
modo algum se~ obrigatorio; porque não ·sendo serviço do Estado, ninguem pôde tomar
uma responsabilidade ta:ma.nha contra sua
vontade; e ;sendo pelos credores, não passa
de uma convenção (continuou a .ler); aqui é
erro de citação: esta não é a Lei; e isto
prova a. necessidade de que o Projecto vá· á
Commissão de ·Constituição e Legislação para
tirar estas irregularidades. Segue a. definição
de Commercio, pela enumeração das partes
CJ.lie •constituem o Cornruercio; bem se vê, que
urna tal ·definição é em parte diminuta porque nella se não comprehencle tudo e classifica entre negociante (continuou a ler) ; este
artigo é impratic.avel, porque mandou que o
fallido apresente o seu ba.lanço em 3 ·dias!
~u desafio a quantas casas de .Commercio
tem o Brazil para que o façam; isto suppõe
mna regularidade de escripturação que .se não
dá entre os nossos Commercia.ntes, muitos
dos quaes fazem os seus assentos em bocadinhos de papel; e como se pôde suppôr que
se.ia possivel apromptar rapidamente um balanço claro? Nas classes que se mettem nesta
Lei entre os negociantes, ha pessoas que nem
sabem o que é balanço! A Junta ·do Commercio que te.rn uma Contadoria, e posto que se
escripturem grandes .parcellas, tem mo nu·
mero destas parcellas uma minoria consideravel a de qualquer negociante, C1UC cada dia
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vende, e compra a immensidade de pessoas, posta pelo Governo f' Pmendad8. na Camara
dá-se fiO ·dias para apresentar o seu ·balan~o, dos Srs. Deputados; o Sr. 2° Secretario póde
e ao Negociante fallido 3 dias; não ha ruais lel-a.
manifesta contradicção! \Concluo ·dla'qui .que
O .Sn. BoRGI~s: - Seria bom pôr logo em
os defeito:,; üesta. Lei são tantos que 'ê im- discussão todo o Capitulo 1° com as emenclas
passivei que possa passar assiro ..E' portanto C1Ue lhe sã.o relativas, porque aliás não se põindispensa;vel CJ.Ue e-lla vá á. Commiss.ã.o pa.ra de falia r destacadamente, como é mister, para
poder aooarecer de maneira que seja exeqni- ,;p conhecer rL connexãu, que tem C<l!da artigo
vel, do ·contrario abole-se um Tribunal que com os que se seguem; vá portanto todo 0
tem .defeitos, para substituir cousas que são Capitulo para que cada um dos nobres Sedefeituosissiruas; isto é, vamos ·de mal para nadores ache, e mostre alguma. contradicQão
peor; não é. para isto que aqui nos achamos;
que appareça. entre alguns artigos, e se posdevemos, pelos nossos trabalhos, melhorar e sam bem emendar; pois que approvado um
uão J)eorar a administração; deve comtudo wrtigo, Já se não pôde harmouisar com outro
recom.mendar-se á ·Comroissão a maior brevi- com quem teuha relação mal estabelecida, e
dade, 'POrque é preciso que não fique existiu- que se não possa bem remediar emendando
elo este Tribunal, que já é incompativel em o sómente o ultimo, o que se consegue mnito
Systema actual; eu creio possível, que em mais facilmente, i.ratan ii o-se conjuntamente.
nma semana se pôde collcluir este llegodo~
O S11. ALM-r-~mA :E ALBUQUERQUE: _ Eu
eu mando á Mesa o competente
creio que se póde fallar sobre todos os artigos, mas a votação é por ordem numeral
REQUERIMENTo
tios mesmos artigos.
O SR. DonGEI'1: - Nós costumamos fazer
Requeiro que o 'Projecto v.ií. á. Commissão isso; é essa a pratica parlamentar, mas ao
de Commerc.io, para fazer ag emendas que depoiR ha,vemos discutir artigo por artigo;
entender, e isto com urgen.eia. - .Hrneidlt e nesta disc.wssão, em 11 ue n.os ·acham os, podemos combinar uma e outra cousa ;is.to é, a
i:l..lbttqlt erque.
Lei por inteiro e depois artigo por artigo;
Foi apoiado.
tu do isto 'é assim: mas julga v a bom, que se
fizesse a leitura de todo o Capitulo '() que
O Sn. MARQUEZ DE 1\iARICÁ: - A mim nada se OJJpÕe á pratica. e abreviamos o
parecia, t]nfl a ~ommis~ão iiA Comme1·~io se tempo.
rounis;;e á de Legislação, porque, para isto
O 'SH. ALMEl'DA E Ar.HUQ.UERQUE: - ·Eu
é necessario legislação apropriada; este Pro- digo, que em lugar de adiantar trabalhq
jecto foi a meu ver extrahido da legiAlação sendo o capitulo inteiro, mais SR lu~1·a lendo.
rranceza, e para apropriar ao Brazil, cujas se snccessivamente os artigos, que se forem
circumstanci.as Commerciaes são mui diffe- dh:cutindo e até porque se perde a attenção
rentes ,das de ,França, !;ão necessarias pessoas quanc1o a leitura é comprida, e o que se oumui versadas, nlio só n.as matcrías ·morcan· viu 1e1· .no principio já não Jembra no fim;
tes em geral, como do modo ·com que se fa· finalmente como cada. um de nós tem o Imzem as transacções commerciaes no Brazil.
pressa na mão e ou se leia ·ou não leia, o
O Sn. AL}oU<aDA E ALBuQUERQUE: - Con- que de f'.~rt:o gasta mais tempo é não assenvenho nisto sem difficuldade, porque é com tar em uma cousa e andar para. diante a
effeito dificil a. materia desta ·Lei e depende discussão.
muito de conhecimentos praticos.
O Sr. 2° Secretario leu o Capi!Posto A votação o ReCJ.uerimento,
tulo 1°.
foi a'Pprovado.
O Sn. BoRoF.s: --· Em respeito ao artigo
o tSR. PRESlDEN'rE: - A outra parte d'a 170 da <Constituição do lmpê:rio, QUe e:tpresOrdem do Dia ê a 1 n e 2R discussão da gran- samente determina a existencia do Tribunal
de 1Lei sobre a organisaçã.o do 'I'hesouro, pro- do T·h~souro, eu não requeiro a SUJ?pressão
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de todo este capitulo, pois que todo elle rii:e
desagrada, mas emffm a Constituição quer
que .haja o Tribunal do Thesouro, e que urna
Lei regulamentar fixe as a.ttribuições desse
Tribunal! Eu encontro nesta .doutrina um
con trasenso palpavel. O Ministerio da Fazenda faz uma parte ·da a-dministração do Governo, e não entra ·em duvida que f&ma
um ·dos seus ramos; mas porque não ha nos
outros Ministerios um Tribunal e o ha de
haver na Fazenda? E' a mais evidente contradicção pôr-se em mistura o corpo dellberativo com o consultivo! O grande defeito, que
nas 'Provlnctas produz morosidade no expediente, e que consiste nas Juntas de Fazenda, corpo electivo com sessões ·periodicas, a
quem é dada uma parte do Poder ·Executivo,
quer-se transplantar para. a Administração
Geral do Imperio, acarretando para os nego·
havia em pequeno em ca:da uma das Provin·
cias. •Eis pois o defeito ·capital ·deste negocio;
o Ministerio da Fazenda, dif-ferindo dos mais
Ministerios, em que o expediente é confiado
a. um só, e aqui a um Tribunal com se·ssões
cios da Fazenda em grande os .defeitos que
períodicas tor:na~se de todos o mai.s moroso;
e porque todos os outros Ministerios depen·
dem deste, que I·hes fornece o dinheiro, vai
este a.gora retardar todos os outros, e fa·
z2l-os participar da morosidade, ·que elie tem
inherente •á sua instituição, na expedição dos
sem~ .negocias ·Particulares. Todos os 11\finistros ·despacham todos os dias e a todas as
horas e este tem de esperar pelos dias da
~;essfLO, para despachar com a .morosidade que
lhe resulta de ·serem os negocias tratados em
corpo conectivo! E quem não vê que os negocios lle Fazenda são sempre mais urgentes
que outros quaesquer, porque qualquer urgencia que haja nos outros, não .pôde fazer-se
effectl va, sem que -o Thesouro expeça as suas
ordens? ·E' esta importante repartição, que
se manda agora retardar! Além de que, dada
uma ta.l administração, apparece ainda um
outro defeito, não menos saliente, os membros -do Tribunal têm voto consultivo e o
Presidente voto -deliberativo; e quer-se que
aquelles tenham responsabilidade! Pois, Sr.
Presidente, no meu entender, responsabilidade em corpo conectivo, Que só consulta, é uro
absurdo palmar; só se vio no nosso Conselho de Estado!. Nem se diga que o Conselho

do Governo tem responsabilidade em todos os
Governos Constitucionaes, o 'Conselho do Gcr
verno, composto de Ministros de Estado delibera, e obra por si, posto que em nome do
Imperante, e portanto não se pôde applicar a
este caso a responsabilidade dos ·Ministros:
aqui ha só voto consultivo, e o deliberativo
é só do Ministro, e não obstante é a iroposgibiU<lade imposta aos membros, que simplesmente consultam; se pois estes membros
são para aconselhar o Ministro, o Ministro
que se aconselhe com as pessoas de sua con·
fiança e não com certos i·ndividuos marca.·
dos, visto que elle não é -obrigado a seguir
os conselhos que ouve;
e afinal impõe-se
responsabllid~de a quem d'á um conselho, que
se não ha de seguir. Eu não estarei ainda
Ministro da Fazenda quando se executar esta
Lei; mas se tal fôr, a ·minha execução ha de
ser de modo muito mão; porque bem eu
julgo que nem eu nem ntnguem o pôde .pôr
em pratica. ·Quanto a miro, muito .meJhor
organisaáa es~á a actual Mesa do T•hesouro,
porquanto se manda que o Presidente consulte com quem lhe convier; e o pôde fazer
com os Contadores, Es·crivães. T)lesourei•ro,
quando quizer; mas se o Ministro assenta que
no negocio, .que tem entre mãos, tem suspeita
de alguns destes Officiaes, pôde ir buscar
dentro ou fóra da casa, quem bem lhe .parecer, para o informar; este arbitrio e li-ber-dade que a Lei deu ao Presidente do Thesouro, reduzia-se á pratica de ouvir ao Contador, Escrivão e Thesoureiro; e não despachava o !Ministro sem o voto destes individuas, ·encostando-se ora. a um, ora a outro.
Tal .pratica não tenho eu seguido, .depois que
estou na Reparti~ão; porque não só lhes não
peço voto, coruo nem lhes faço ver os Requerimentos, ·que tenho de despachar; por
mim divido como a Lei me aut011isa; pois
que a responsabilidade é minha. Vem agora
a presente Lei, que expressamente man·da
consultar e porque os membros que consultam ficam responsaveis por seus votos, é mister fazer uma Acta para fazer- constar os votos divergentes do deliberado, e fazer effectiva a responsabilidade; isto é impra.ticavel;
demais a natureza da maior parte dos negocios, que se tratam .no 'Dhesouro, não admit·
tem votação de - sim e não - seria preciso
trazer o assento da Casa da Supplicação, {tara
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se ver a manei.ta .de reduzir os votos; pôde
Uizer-se, que o Presidente delibera; mas ·como
Yem depois a responsabilidade para os outros
membros'! Emfim para salvarmos o preceito
Constitucional, visto que a Constituição não
ma1·ca o numero .dos 'Membros do 'Tribunal,
e pôde em ·consequencia á ·Lei regulamentar
pôr-lhe 5, 10 ou 13, indicarei que o Tribunal
não passe do Presidente, ·T'hesoureiro e Escrivão; para que o mesmo Presidente os
ouça, se lhe conYier; e reduziria todo o Ca·
pitulo a estas .duas rpa.rtes - o T·ribunal componha~se do Presidente, Thesoureiro e Escrivão. e despache todos os dias
sem esta
segunda parte é impossivel absoluto, que se
possam expedir todos os negocias que pertencem á rRepartioão do Thesouro. Outra especie me tinha escapado e vem a ser o tempo
que deve durar o despacho do Tdbunal; não
sendo as sessões .diarias e creio bem, que nem
durando cada uma. 24 horas, se faria cont::t
do que ha a fazer; eu despachando todos oc:;
dias o emprego, cada dia 4 horas, e não basta
de modo que para remediar o atrazamento
que nasce da falta de tem1po, tenho feito com
que as pretenções dos lugares das !Províncias, todos até aqui providos pelo Tihesouro,
fossem agora deferidos pelas respectivas Juntas da Fazenda; .poupando assiill! o tempo
emprega.do .nestas pretenções; depois dest~
medida, que economisou grande numero de
negocias no trabalho do Ministro, ainda a:~
quatro horas são muito escassas para o que
ha a fazer e quer-se, que em sessões de muitos membros que discutem cada uma das materias e sessões, só em 3 dias da ·semana,
se possa dar conta ele todos os negocias? E'
impossível e diga-o qualquer que ten:ha algum
conhecimento desta repartição. As outras Rf'·
partiQões do Ministerio despacham todos os
dias e estou certo que lhes não chega o tempo e como se quer que o Ministerio da Fazenda, que é sem duvida o ma.is sobrecarre·
ga;do, possa andar com a morosida.de de um
corpo consultivo. despachando 3 dias da .se·
mana i Voto porta!llto que o ''l'Tibunal seja.
composto de 3 membros, ouvindo o Presidente
os dous membros, quando lhe convier. Dê-me
v. Ex. lfcenl,)a para uma observação. Emquanto se faz a emenda, para a di.scussâo e
isto tê em perda de tempo que nos é preciso,
f$ esta emenda precisa ser um pouco medi·
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tada e não se pôde fazer rapidamente; e demais, eu não vinha preparado para este negocio; peço portanto a V. Ex., que emquantb
faço a emend·a, continue a discussão.
•
O 'SR. MARQ.uEz DE BARBACE~'i'A: -Não é
possível continuar a discussão ·desde que ap·
parece ou co.nta-se que apparece uma emenda; é preciso ver-se, se essa emenda passa
ou não, porque se passar, tudo varia e a discussão muda inteiramente de face, venha:
po1·tanto a emenda, para se deliberar sobre
ena.
O .SR. BoucEs:
Tanto é possi vel continuar, que a Camara dos Deputados segue
a pratica -de nã.o parar a di-scussão, entretanto
que se fazem as emendas.
O Sn.. "AL:l:t:EIDA E ArnuQUEJ:tQuE: Eu
não nego, que haja essa pratica na outrtt Camara, mas se ·a:sshn é, ninguem póde negar
que é pratica prejudicial ao ·bom andamento,
porque a emenda a um artigo alteí·a a ~ua
doutri.na e continuar a discussão reduz-se a
trabalho sobre bases incértas, que é trabalho ·Perdido, e se passa á.' materia seguinte,
em regra ella é connexa com a duvidosa e
tudo vai duvidoso.
O Sn.. PREsmENTE: -No Senado tem
sido sempre esta a pratica.
O SR. Bol.:uES: - Pois eu mando a emenda.
"Ao Capitulo 1° artigo 2. 0 O Tribunal será
composto de um Presidente, um 'Dhesoureiro
e um Escrivão. - José Ignacio Borges."
Foi apoi-ada.
O ,Sn_ AumrnA E ALBUQUERQm.:: - Para
entrar bem nas questões. 'é mister simplif:i·
car as idéas. A Constituição manda crear o

Tribunal, mas não diz, que seja da essenci&
que o Ministro da Fazeuda seja alli Presi·
dente; póde o Presidente ser outH individuo, que .não seja o Secretario de Estado;
quiz, porém, a Lei, que •se guardasse o costume antigo, ·em que sempre isto foi assim,
o que não sei se é bom ou m'áo; mas isto
não tira que o Tribunal julgue mui differentemente desse Ministro da Fazenda; é isto o
que eu creio se deve ter em vista; não é
indispensavel que o Presidente seja o Ministro -das Finanças ou da Fazenda; o que se
não pôde admittir é, que este Tribunal seja
sómente consultivo; elle ha de responder pe4
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l üs !:ams uc:tos~ emborJ. o Mluistro .não queira
esta.r pelas suas decisões, supponhamos que
o Ministro da Justiça era tambem Presidente
do 'l'dbunal da Justiça.; estava-.se no mesmo
C<.\so; üs cleeisões do Tribunal não mu-davam
de natureza, por terem por Presidente o Ministro da Heparti~ão. Eu só conheço um Tribunal sem responsabilidade; é este o dos Jurados; mas este decide segundo a sua consciencia. sobre a~ una f\R 11ilo póde haver Juiz;
não é por-ém assim em todos os outros. que
são obrigados a sujeitar os seus Juizes. e
votos a certas regras.
Esta idéa de sómente haver v.oto consultivo já foi aqui ·rejeitada, quando .se quiz
inventar um CBl'to Ministerio, cujos membros
faziam o que queriam. Eu vejo que este Tribunal fica como está hoje o Conselho -da Fa·
zenda. Finalmente, o QUe eu acho é que neste
a1·tigo ha muito apparato escusado; não sei
o que vem aqui fazer o Procurador da Corõa; quanto ao Ministro elle faz .parte do
T,ribunal e eu hei ·de sempre oppôr~me a que
os outros membros só ten-ham voto consul·
ti vo, não me parece que isto possa ter cabimento de modo algum.
o SB. M.A.BQul<!z DE IBARB.ACENA! - Excusa·
do é responder á maior parte do raciocinío
-do Exm. Ministro contra a creacã.o do Tri·
,bunal, porque elle mesmo confessa ·que a Constituiçào manda crear este Tribuual, e que
necessariamente deve organisar~se; não é por
isso necessario -outra resposta mais do que
dizer - nesta parte da Lei, obedece-se ao
preceito da Constituição - e por isso cahe
todo o seu raciocinio:por ter·ra. E' ,facil conceber, .que estaudo o Ministro a ouvir informa·
ções .de um e outros, mais tempo deve gastar
do que se os não ouvira; mas eu direi, que
0 não os ou:vil' 8 um mal mais considerave!,
.pela ignorancia dos negocias, que a perua
do tempo. Lembra-me ter lido aqui em uma
Gazeta, que o Conselho de ·Estado tinha feito
uma constituição em pmtcos dias, e que 0
mesmo Conselho de Estado poderia faz.er
mais Leis do que se fazem .no Corpo LeglS·
lativo. Nem eu, nem ntnguern ru:gará que se
fariam mais Leis pelo Conselho de Estado:
mas pergunto, ·seriam tão bem meditadas e
enca.radas as -va.ntageus e incon-venientes dos
Projectos, cmno acontece uas rtue organisatn

as duas Camaras ·t De cel'to que nJ.o. O mesmo digo das decisões do Ministro da Fazen-:
da. O nobre Senador confessa a importancia
das ma.terias a cargo deste Ministro e at-é
lhe deu superiori·da.de á.s das outras repartições o com razão, porgue é reconhecido que
11ela lJOa ou má .A:dministração das finanças
se e-ngrandecem ou perdem as Monarchias; é
por isso mesmo que se attende neste Ministcrio mais á mauure:.~;a e prudencia das sua1:
decisões do .que ao numero de negocios que
elle possa. expedir em um tem·po dado; e as
informações dos chefes ·das diífereutes repartições. são até hoje o melo mais seguro,
que .se tem achado para melhor acertar;
quantas vezes o Ml'llistro do boa fé -não mudar& de opinião quando a sua razão se convença com argumentos que lhe não occorriam?
Ao menos pela informação de factos, que não
conhecia?

Eu sendo lfinistro da Fazendat achei e
EJegui esta pratica. de onvlr -sempre o Escri~
vão e Thesoureiro. porque tal audiencia nem
atraza os negocias, nem prende o ·Presidente.
Não se pôde impugnar o Tribunal, mas que.r
se que seja de 3 membros, quando a Lei lhe
deu 4, como se vê (leu). Esta organisação
é preferivcl, porque en·tretanto que o ·Ministm da Fazenda dirige as opera~ões em grande, a ex-ecução é dividida por duas pessoas,
-ilRs quaes uma fiecalisa. a arrecadação, db!!tribuição e contabilidade das Rendas Nacio·
na.es e outra. a revisão do material, e legali·
1 dade rJP. toilos os Balan9os o contas, que so-bem ao Thesomo, tendo ambos a vigiar e a
conco!'fencia ·do Procurador Fiscal, gue é 'ho·
roem da 1Lei. Quando os elementos de conta:bílida;de, e uniformidade estiverem est.'llbele·
cidos em todo o Imperio ou .pelo menos, nas
P1·ovincías ·mais importantes, nem o IMinistro da Fazenda será o Presidente d.o Thesom·o; nem a revisão das contas pertencerá
ao Tribunal do mesmo Thesou:ro; mas para
dar principio a este novo systema, parece
mais acertado que o Ministro da Fazenda ·di~
riglsse sem obstaculo o seu estabelecimento.
Haverá por elle uniformidade, e meios ·de tiscalisa.ção, •que boje .não existem. Pelo que
respeita. ao absurdo, que o nobre ;Senador
acha ria respom;abili<dade corn·binada com o
voto consultivo eu· não ·Ve~o taJ absurdo; -nem
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-o nobre Senador mostrou em que elle coush>-

tia; paga-se aos Membros -do Tribunal para
aconselhar e consultar o qu,e fôr justo, e hâo
de fica·r livres de responsabili-dade, quando
não cumprem com o seu dever? O absurdo
acho eu e julgo que salta aos olhos em os fazer irresponsaveis. Em uma palavra, a Constituição faz l'esponsaveis todos os Empregados publicas; o seu dever é consultar ao l\1inistro o ·que fôr justo; não o fazem, logo devem ser respon.saveis. Na emenda feita na
outra Camara (leu) se faz expressa declaração - qua:ndo forem manifestamente ·dolosos
€ não ha de impôr-se responsabilidade a
quem com dolo pertence por seus conselhos
abusar talvez da boa :M do Ministro? Na irresponsabilioda;de, torno .a -dizer, é que eu
acho manifesto absurdo. Belo que toca ao Procurador Fiscal salta aos olhos a grande vantagem de estar presente á discussão e decisão ·dos n·egocios; porque se para os ·de maior
importancia. ou consi-deração fôr 'Obrigado a
levar para sua casa os papeis e responder,
como presentemente se fa.z, em todos os outros, informa immedia.tamente, ganhando-<se
muito em tempo e discuti·ndo-se em ·poucos
minutos como o nobre Senador deseja, quan·
do de outro modo seriam ,precisos alguns
dias.
Por estas razões não julgo procedentes
as duvidas do nobre Sen~dor ,e creio que
este artigo ,do Capitulo deve paJssar, ·Como foi
a;pprovado na outra Gamara.
O 'SR. BoRGES: - .Diz o 'llobre Senador,
que eu reconheço ser o Tribunal indispensavel, e que por "isso não carecem de resposta as mi.nhas obj!'Jcções; mas eu oppuz-me
tambem ás suas attribuições. Hruja o T~ribu,
nal, pois, que a Constituição a·ssim o deter·
mina, mas ·ella não ma;nda que tenha .Sessões
periodicas e eu mostrei, que era indigpensavel, que as tivesse todos os dias; a .Consti·tuição .não -diz nada sobre .a responsabilidade,
contra a qual me declarei. Eu mostrei, que
bastava que o Presi-dente ouvisse o Thesoureiro e Escrivão, que é o mesmo que dizer,
que o Tribunal seja composto de 3 membros,
e nisto fica satisfeita a Constituição. Diz o
nobre Sen,ador que todas as entidades têm
suas attribuições, mas as que tem no Tribunal são consultar ao Ministro sobre os negocios q11e vêm ao mesmo Tribunal, e por isso
1
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é que eu disse que bastava -dous. Quanto ao
Procurador da Corôa, eu não sei que negocias
haja que elle possa discutir logo; tudo levará

pa.ra casa, e então tem perdido todo o tempo,
que esteve no Tr-ibunal, que o podia empregar em deS'Pacha.r os muitos negocias, que
tem que respon•der; e para que é preciso,
que o Fiscal tenha voto na Mesa? Deixará de
reconhecer o nobre Senador o embaraço que
ha em fazer com·metter qualquer deliberação
a um col'po collec'tivo, com ·3 Sessões por semana? Demais, se os outros Ministros de Esta·do passam som conselho nas suas repartições, ·pois que por casos difficeis lhe não é
prohibido ouvirem a quem bem lhes IJ)a:recer, gue tem demais a repartição da Fazenda,
para que se lhe dê 'á força um conselho composto de homens que podem nunca ter sempre sna confi:IJnça? Porque lhe não ·ha de ser
li·vre ouvir quando quizer, e ,a quem quizer? Não tem o Ministro da :Fazenda responsabiltdade como tem os Ministros das outras
repartições? Este Projecto consome o tempo
em formulas, pois ·que impondo-se ao Ministro a obrigação de ouvir os Membros do Tribunal, dá-se liberdade para ,não seguir os seus
con·selhos, então para que consumir temp-o
em ouvir? Acha-se, que as Juntas da Fazenda são defeituosas, pelo numero de membros,
que as compõe, e entretanto que se trata de
fazer desappar-ecer esse defeito da Administração Provin·cial, acarreta-se o mal para a
Côrte, .e peora-se a Administração da Fazenda do Imperio. O mais é, que se conhecem
os defeitos, ma-s diz-se, que esta ·Lei ·é de eusaio, e que se irá. melhorando a medida que
se forem creando homens de conhecimentos,
que agora não temos; porém não vejo, que
esta Lei faça apparecer esses homens para.
o futuro, nem que de fóra venham i-nstrucções desses ramos, que os nossos officiaes de
fazenda se diz que ignoram.
Apontam-se defeitos na actual organisaçiio do Thesouro, mas eu não vejo mais que
a faJtf', de exacto cumprimento desta i·nstituição; nascem os defeitos do-s empregados e
não das attri-buições que a 1Lei marca aos
empregos; a, impunidade c·om que se tem
deixa·do ra:dicar os abusos nesta administração, é que eu attribuo os mãos resultados que
estamos vendo; e neste caso refol"ill~da a
i'nstituiQão e conservados os homens impu11
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nes, .ficaremos peor; porque além ·da immora·
lid•a;de, virá a maior complicação no manejo
dos negocias, para difficultar o trabalho aos
tie boa fé e ajudar a trapassa dos immoraes.
illn;t poucos dias talvez eu apresente quaes são
e donde nascem os defeitos do 'Ilh.esouro; eu
nào vinha preparado para esta discussão, por
isso os não apresento aqui; mas posso avan·
çar em geral, que a mór pa.rte provêm da
má escolha dos homens para os empregos;
este defeito não é invend vel; dentro do mes·
mo Thesouro actualmente ha muitos homens
capazes, mas qne se •de su•a parte fazem o
seu dever passam os <11egocios para mãos que
os entortam de todo.
Nã.o julgo portanto que um systema ,que
sem duvida se a.presenta mais complica-do, e
ruais moroso que o actual possa melhorar a
nossa administração de Finanças, o melhor
é o saber-se como estes negocias correm en·
tre os Inglezes e Francezes. Todos sentem em
peque'Ilo o que na sua casa lhe convém para
o melhoramento ·da sua admi-nistração domestica, e os negocias do Estado, pelo que
toca a Finanças, são sensiveis a todos os homens e todos lhe podem notar os defeitos,
não sendo em economia politica, como nas
outras sciencias, precisa esta cópia de principias a.bstl"actos, sobre que assentam as theo·
.rias; todos ·convêm que a maior simplicidade
na administração produz o melhor resulta-do
e que .não está em ser o estatbelecimento todo
apparotoso.
0
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não creio nas idéas natas, nem me persuadõ
que o simples bom senso baste ·para ·dirigir
as Finanças •de um Esta;do. O estudo profundo d·a scicncia economica, ·o conhecimento do
que praticam as Nações mais civili-sadas, s[o
na minha oiJinião as qualidades indispensa·
veis do Ministrü ·da Fazenda, para empregar
o seu bom senso .na justa applicação, ·segundo
as circumstancias particulares do ;pa.iz ou do
tempo. 'l'ambem não approvo estes conselhos
011 consultas partictÍ.1ares e acho melhor ouvir os homens da profissão e de .Lei, escolhidos por Membros uo Tribunal, do que
quaesquer outros. De certo o -expediente se
retardaria, continuando, como está, e havendo aN}m disso Tt:'ibunal . consultivo. 1~as ~
marcha é inteiramente d1frerente. A simpll-

cidade, que o l•;x.m Ministro deseja. e g3Jba
na extincção das Juntas Provinciaes, vai ha·
ver nesta Côrte, o que diminue consideravelmente o expediente. Nenhuma appl'Ícação, nenhuma comparação póde haver do estad"o
actual do expediente do Thesouro, .com o que
se propõe. Não se tra.1Ja de apparatos, trata-se
de ordem e fi~calisação. O Ex·ro. Ministro
quer que o Tribunal tenha Escrivü.o e T-hesoureiro, o Prójecto c1uer Inspector e Contador, excluindo o 'I'hesoureire para se occupar
unicamente de receber e pagar. Atê aqui teruas o mesmo numero de pessoas, mas todos
conhecerão que as do Projecto são mais proprias, e de accôrdo com a orgauisação do
mesmD Exm. Ministro. O •Pr·ojecto accrescent'l
um homem, ·que € o Procurador Fiscal, h"Omem indispensavel para o cumprimento das
Leis -de Fazenda, embora o Exm. Ministro
considere espantalho. Não é o amor proprio
que me ·obriga a defender o •Projee.to qual
veio da outra Caruara, é a convicção do seu
merecimento. Organlsado, originariamente naqueDa legislatura e corrigido na segunda, tem
em seu a.bono a presumpção da :perfeição
possível nas cousas humanas.
O Sn. AL}•IEIDA E ALnUQUERQUE: - Eu já
reflecti em que se queria con·fun·dir "O officio
de Ministro de Estado com o de Presidente
do Thesouro; a Constituição ma;nda cria-r um
'Dribuna1, mas não manda que seja -presente
o Ministro de Esta:do, nem :que este faça duas
figuras. Todo o mundo sabe, que quem aconselha de m'á fé, senão fôr praticamente pu·
nido, t1a consciencia tem reSIJ'Onsabtlidade; a
maioria dos votos ê quem decide, e então
cada um responde ·por seu voto e não por
conselhos.
O Ministro da Fazenda deve se occupar
em outras cousas; e não estar como .guardalivros, que dirige ou outros. Eu não convirei
nunca. em que este Tribunal se reduza a dat'
Conselhos; o Presidente é uma parte do Tr~~
bnnal, e verdadeiramente não ·devia .ter voto.
Como o nobre .S-enador fa1lon no estado actual
da organisação do 'Jlhesouro, eu direi 'O que
tenho 'dito muitas vezes, que a Lei da sua
organisação era bem ·feita e filha da sabe·
daria; não pensemos que as cou.sa.s por serem
! feitas hoje, têm o cunho de perfeição; pelo
contrario, a rexperiencia tem. mostrado que a

o
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Lei d'O Thesonro é boa, ainda para o tempo
presente; e quem teve occasião de entrar em
Juntas de Fazenda, conhece a bon·dad·e dessa
Lei; talvez que a prâMca de absolutismo e
confusão nessas Juntas na.s Provi·ncias, fosse
enviada do Rio d-e J•aneiro; lance~se os olhos
para essas Provincias e ver-se-ha que para
as Juntas se enviavam do Rio até pessoas
que não sabiam ler. Convenho que se corrijam estas couS'as e quero que se ·faça separação de Presidente do Conselho e de Ministro
da Fazen•da. Quanto ao Fiscal não vejo que
faca. mais do que aquillo que joá está commettido ao Procurador da Corôa; e havendo
j'á este Fiscal que a Oonstituição manda haver, não é necessaria outra entidade, a quem
se dã mais dinheiro. Estes Trlbunaes são repartições verdadeiramente administrativas que
regul1am a d-istribuição e arrecadação dos Impostos. Eu digo, finalmente, que se faça c
que a maioria do Tribunal decidir, e rião
sejam estes votos meramente consultivos, para
a vista delles o Mi-nish·o obrar o que quizer.
0
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feitos presentes; mas deve-se dizer se o defeito ê da Lei que organisou ou dos executores; e se tocar neste ponto, reconhecer-se-ha
que é dos homens, como mostra a experiencia. A Lei actual é de 71; e em ou:tr·os tempos executa·va-se a Lei nas Juntas de Fazenda, el:l,l distancia de duas mil leguas, e
dava.m-se llis contas em um anno, e no Rira de
Ja.neiro é que se vê não terem nem aberto
caixões -dellas de 23 annos! Se ·queremos .Ministerio do Thec.ouro, como ·deve ser, a Lei
deve separar o Ministro da Presidencia do
Tribunal. :Eu não Sél!bia, que isto entrasse já
em discussão, se o soubesse, traria apontamentos que têm de fazer parte do meu Orça;mento. Estas idéas são adquiridas o a.nno
passad·o, e eu requeri então o adiamento pelos defeitos que achei neste Projecto. Eu
apresentarei as minhas id·éas para ir corrigindo o ·que é de máo, porque eu Quem passar
de máo a menos mráo, e depois chegaremos
ao bom ou -ao optimo. No meu Relatorio digo
os defeitos que acho na Administração da
Fazenda, e dou r·emedios que me parecem
promptos e •depois faremos uma orga.nisação
que separe o Ministro da Fazenda do Thesouro.

vejo ·que o n'Obre Senador adrnitte a simpiici'<lade, que se estabeleceu noas Províncias na
arrecadação. Isto mesmo se esta,beleceu no Rio
de Janeiro; este Projecto uniformisou a AaO Sn. ALUETDA E A..LnUQUERQUR: - Neste
ministração da Fazenda; quero dizer, que no Capitulo não se diz quem será o Presidente
Rio se arrecada ·d·o mesmo mod"D que nas do 'I'hesouro; no Capitulo 3° dá a enten·der
Províncias; logo está na idéa -do nobre Se· (leu). Não Jlóde lmver razão para que o Minador. Esperar que o Thesouro possa •dirig·ir nístro da Fazenda. seja o ·Presidente. senão
todo o ex11ediente, tal como está montado ha economia; mas como o Projecto é conceagora, é QUe julgo impossível. O T/ribunal bido desta maneira, é minha opm1ao que
agora. divide-se em Contadorias do Norte, Sul 0 IPresid•ente, como (Presidente, t~nha rese Centro. O que eu vejo é que por este modo ponsabiHdade igualmente com os outros
de diseussão nãn se acaba a Lei nem se faz Membros do Tribu·nal, in-dependente de sor
cousa nen·huma; por·que cada um de nós vaga Ministro; porque quem tem forças para dons
por algum artigo da Lei e seria melhor ap· ~mpregos de tanta importancia, tenh-a resprovar ·ou reprovar os artigos della; do con- 9onsabilidade, e que não seja uma figura sem
trario nunca terá fim tal discussão.
impor.ta.ncia alguma; quero que vote com os
O .SR. BonaEs: - Não se Tesponde ao que outros e tenna a mesma responsabilidade e
eu disse: eu quero que o Mi-nistro das Finan- que os outros teiiham resp·ons•abili·dade pelo
ças seja á par.te do Thesouro; quero que o voto c não por seus Conselhos.
Tribu-nal arrec.ade e pague e não faça outra
o 1SR. MAnQuEz DF. MAme.\.: - (Nãü percous·a e que o il\llinistro da Fàzenda se occupe
cebi, diz o Tachygrapho Lago).
de operações financeiras; mas a Lei metteu
,
Ministro
na
questão
do
Tll1esonro,
de
paO
·SR.
ALl\IEIDA B ALBUQUERQUE: Dese0
gar e receber. Este ·é ·o defeito da Lei. Na java saber se o Presidente deste T·ribunal
França 0 Ministro da Fazenda é só occupado deixa de ser Ministro de .Estado? Não; ennas finanças. •Diz-se que é paPa evitar os de-_ tão está nas suas mãos não fazer caso da

l
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deeisão do Tribunal, porque como Ministro
tPosto á votação successivamente o
tem a. responsabilidade, e .não h1a inconveartigo 1" com 'a cmen:da do Sr. Borníente em ·dat· -o seu voto, porque ainda que
ges, foi approvado o artigo e reprovafique vencido, iaz o que lhe parecer.
da a emenda,
O 1SR MATtQUEZ Dl'l BAnnAcJi;NA: - O no- i
.O artigo 2° clm~ emendas foi ta:mbem approvado e sem impugnação.
bre Senador, ·que prece-deu, depois de fallar J
pró e contnt concfuio approvando o Capítulo J
Igual sorte teve o 5° da Proposta,
tal qual veio da outra Oamara, DO que estaque fica S'endo 2<> das emendas, ·redigi·dos como nestas s·e acham.
mos de accôrdo; mas devo aínda responder
para satisfazer ao EfenaJdo sobre alguns pon~
O mesmo aconteceu no artigo 7°
tos. O princípio que dirigio esta Lei, roi
da Proposta, ·que passa a ser 5° nas
emendas.
aquelle mesmo que professa o Exm. Ministro,
•Entrou em discussão o C~pi tu lo 2"
não de ·saltar do máo ao optimo, mas de
e para fallar sobre elle pedio a -pa.latlouco a .pouco e gradualmente melhorar até
vra e disse
conseguir o fim desejado; é por este principio
que o Projecto quer, .e a outra Camara a.pO SR. MARQoEz DE BA.TmAcF.NA:
{~onprovou que o estabelecímento do novo systra
os
artigos
do
ProJecto
naturalmente
nada
tema começasse no Rio e a proporção dos
exames instituirlos em cada Província, fosse tenho a dizer, porque é obra mínha; versam
nellaa estabelecido quando honvesse gente portanto as minhas observações sobre as
propria e instruida. Talvez por alguns ann·os emendas. As que vêm a:o paragra.pho 6'>, póde
não seja passivei estender além do Rio, Ba- dizer-se que são de mer·a reda:cçãn e a do
hía e Pernambuco. Quanto á organisacão do para.grapho 8° é um alimento util, porque
Marquez ·de ·Pombal, foi mui boa •para aquelle havia esquecido no Projecto providenciar as
tempo, e ainda hoje será para o Governo ab- habilitações na.s rprovincfas. Merecem p-orsolwto, porque tudo está na mão do Minis- tliinto estas emen-das a preferencia e devem ser
lTo, e na vonta:de do Rei; mas no S}"stema a:pprovadas.
Constitucional, onde tudo deve ser publico e
Foi approvado o paragrapho 1" do
fiscalisado, onde não basta obrar bem. más
artigo 8., da. Proposta e igualmente
é preciso provar que assim o
não pôde
sem discussão todos os outros atê o
caber tal orga.nisação do Marquez de Pom.pa;l:'lagra!pho 8° da 1Praposta, tcom o
bal. Esta Lei não só ac3.utela a arrecadação
addita1mento das em:~ndas.
e fiscalisação da·s Rendas, mas fornece meios
de subsistencia decente aos Officia·es de Fa~
O SR. Or.rvEmA: - Não entendo bem este
zen:da, sem ·O que não se póde esperaT geral
artigo (leu); propôr, não sei se é ao Goverinstruc{.lio e moralidade nos Emprega;dos.
no ou á Assembléa; porque nas emendas s·e
Para honra da humanid•ade ha alga.ns. Ca.·
diz representará ao Governo para propôr
t.ões em todas as classes, mas em ger!ll quaná Assembléa
e aqui diz - proporá - sfihdo a necessidaJde bate á por.ta, a probidade
plesmente; não sei portanto como se deva
foge pela janella.
isto entend·er .
.Se a Camara consentir em approvar es•te
0 Sn. MARQUEZ DE BARBACENA: - A idêa
1" a:rtigo, como julgo; em ca:da um dos ou- é propôr os inconvenientes de qualquer tr:N.
tros se poderá lr discutind·o do mesmo mo- buto, para o Governo propõr 'á Assemblea,
d·o; mas como o Ex:m. ·Ministro disse que tem porque o Governo não tem a attríbuição ·de
apontamentos, melhor seria. ·que se dem-orasse alterar; e o principal Offício do Ministro da
a discussão, para vetmos suas ~emendas.
Fazenda é observar o e:l'f.eito ·dos tributos.
O SR. BoHGEEC - Desde J'a declaro que
O Sn. OLIVEIRA; - tPal'a cla.reza. 'Parece
não posso assistir ás di·scussões, porque oc· que se rdevia pôr a palavra - competente·
cupo no T-hesouro 6 horas de trabalho, e não mente.
o SR. MARQUEZ DE BARBÀCENA:-Quandou conta do tExpediente; o trabal·ho é imdo as emendas não fõrem de reconhecida utirnenso e as difficulda.des são muitas.
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lidade, como acontece a esta eu pedirei que feito lata demasiadamente a autoridade do
se rejeitem para que mais depressa se con- Ministro part··a deroittir e apos-entar.
clua a diSICUSSão e não volte a 1Lei á outra
0 SR. MARQUF.Z DE BARRACENA: - •SUppo~
Cam'8.ra.
I nho que me não ex·pliquei bem; verei se me
faço melhor entender. Não póde haver a lnForam approva.dos os pa.ragraphos justiça, que o nobre Senador receia sobre a
9o e 10 da Proposta e 11, da·s eroen~ expulsão dos praticantes e mais officiaes do
da.s.
Thesouro, porque a Lei estabeleceu o exarue
Seguia-se a discussão do Ca-pitulo prévio. Este exame ·pelo que -diz respeito a
3", começa.ndo-se pelo artigo go da escripta e contabilidade é feito em publico e
Proposta, ·que passa •a ser 7o nas os examinadores entrepõe o seu parecer. D
emendas, e disse
bitrio do Ministro é unicamente sobre a moralidade d-os que trabalham com elle, porque
0 :Sn. MARQUEZ DE BARBACENA: - A quanto aos outroa tambem o conhecimento de
emenda que leio (leu) prova as vantagens moralidade pertence aos ch-efes das Repartidos homens de Leis; eu não tinha visto ·este ções. Qua-nto mais se estudar o Projecto, meinconveniente, os homens de Leis o reconhe- lhor se conhecer·á. a circumspoecção com que
cerão, e sem duvida o -Senado app,rovará tão se man-da ·proceder. A Lei não quer injustiça;
justa emenda.
e tanta injustiça será demittir os bons como
O Sn. OLIVEmA: - ·Eu acho
aqui esta conservar os m•áos.
attribuição um pouco lata, e não sei se muito
Constitucional; porque, dá-se aqui as demisFoi approvado o -ar.tigo 10 da Prosões e aposentadorias unicaJmente dependentes
posta, -quo passa a ser &o, na-s emen~
do Ministro ·da Fazenda;
parece-me esta.
das, e bem assim sem discussão até
doutrina mais forte do que a ·disciplina mi~
o fim do Ca-pitulo 3" e passando-se
litar, porque alli s.e_ -não d.á. demissão sem
ao ;Capitulo, disse
sentenca proferida em -Cons·elho de Guerra., e
aqui fica isto ao arbítrio -do Ministro que
o SR. MARQUEZ DE BARDACENA: - TQdO
como homem suseepfivel de plliixões, póde abu- este Capitulo foi approva:d-o; a emenda que se
sar da latitude de sua jurisdicção.
offerece, ·é meramente de redacção e põe
o SR. ,MARQnEz DE BARBACE.NA: - Não é mais claras ag funcºões de Vice-iPresidente;
esta jurisdicção tão lata como pensa 0 nobre isto é, decl·ara que faz todo o expedi·ente á
Senador, porque se diz, que prece·da exame reserva de o assignar; creio portanto que
sobre os defeitos physicos e moraes sobre a todo 0 Capitulo pôde passar.
capacida.de e intellig·encia dos individuas an~ tes que seja qualquer demittido; não se pôde
·Sendo a-pprovados os artigos até 14
logo dizer que a Lei ilá uma latitude a-rbiexclusivamente, disse sobre elle
traria de jurisdicçã-o. Para aquelles, que se
approximam do Ministro, indispensavel é -qu·e
0 Sn. MARQlJEZ DE BARDACENA: - 1Peço â
os possa desviar, quando não tiverem a sua Ca.mara que observe esta differença notavel
confiança.. Isto pôde estender-se a um, ou entre a actual Adminigtração ·do Thesouro e
dous, ·quamlo muito.
·
o que a Lei prO<põe. Actualmente o Esc;rivão
o SR. OLIVEIRA: - A idéa. que acal>a de occupa-se de tudo quanto entra e sahe; e por
emittir· 0 illustl'e Senador não concorda com esta Lei o Inspector Geral tem a seu cargo
a.s pal,avras o demittir ou aposentar todos a particular ar1·ecadação; o Contad-or 'Geral,
aquelles officiaes de Fazenda que podem ser a ContabiUdade e o Thesourei-ro Geral o D:a.~
desde o praticante até o do mais alto gríw; gamento; sem taes separações, não ha. prova,
or:a como o nobre Senador disse que se tra- e contrapr()va, como exige toda a fiscalisação
tav~ só dos que o Ministro tinha junto a si, para ser exacta.
preciso me par.ece decl,aral..o explicítament,Ç,
porque da lettra não se entend·e esta interFoi approvado o artigo 14: e pas·
pretação e a não haver clareza, fica com efsan do-se ao 15, disse
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O Sn. DuQUF. ES1'RADA: - Eu requeiro
que se levante o adiamento posto ao Projecto
de extincção do Cons·e1ho da Fazen·da, que se
havia reservado até a discussão da geral Lei
·do Thesouro.
O Sn. PnERmENTE: - Se o Sen•ado o julga
util, virá amanhã á discussão.

Foi approvado o artigo 15 da Proposta, que -passa a ser 13, nas emendas, com as duas Ta.hellas respectivas.
·Tendo dado a hora, o Sr. Presidente marcou para Ordem •do Dia:
1. 0 A dis·cussã:o do Projecto de Resolução n. 1, do anno passado.
2." A 2° discussão da Resolução, -declarando a distancia de uma legua
impedimento legal, para que as Partes possam deixar de comparecer pessoalmente tpa_ra. n acto de Reconciliação ·perante os Juizes de Paz.
3. 0 A 2a discussão da Resoluçã-o
que 1revoga a carta Régia de 5 de
Novembro de l8tf8, que mnnda declarar a Guerra aos Indios Bugres na
Província -de .S. Paulo; e em ultimo
lugar a continuação da discu-ssão a-dia·d,a pela hora.
[..evanton-se a Sessão ás 2 horas e
2 minuto~ àa tarde.

.SESSÃO D1E 11 DE MAIO DJ1:; 183:1
PRESIDENCIA

DO

SR.

BISPO

CAPET,LÂO-MÓR

Di&cussão (lo P1'ojecto de Reso~ução que o1··
dena a pub1·icidade de todos os actos das
Discus.çl7o da Proposta. do
Relações. Govf1rno sob·re a organisação tlo The·
.'lottro Publico.

Fallaram os .Srs. Senadores: Santos
Pinto, 2 vezes; Duque Estrada, 2 vezes; Al·
meida e Albuquerque, 1-6 vezes; -Carneiro de
Campos, 4 vezes; -Oliveira, 1 vez; Rodrtgues
de Carvalho, 2 vezes; Borges, 8 vezes; Vis·
conde de Congonhas, 3 -vezes ; Barroso, 4
zes; Marquez de Banbacena, 11 vezes.

ve·l

Aberta a Sessão ás 10 horas, com
Srs. ·Senadores, leu-se e ·approV()U-se -a acta da antecedente.
O Sr. 1° Secretario leu um officio do .Secretario da Camara dos Srs.
Deputados, participan-do que por officio do Ministro e Seoretarlo -de
Estado dos Negocias da Justiça e interinamente encarregado dos do lm-perio, constou á.quella Camara ·haver
sido sanccionado o Decreto da Assembléa Geral Legislativa, que declara
nullas, em juizo e fóra de1le, todas
as alienações e contratos onerosos,
feitos por ordens regulares, sobre os
bens do seu patrJmonio, sem prévia
lícenga do Governo.
Pedia a. prulavra e disse

34

0 Sn. SAN'1'0S PINTO: - Mand·ei, por me
achar enca-rregado pelo Senado, fazer a armação desta casa nos dias da abertura e encel'ramento da Assembléa Geral; da despeza
feita com isto, dirigi a conta ao Ministro do
lmperlo; mas tem d·econfdo tanto tempo, sem
que fossem passadas ordens ao Thesouro
pa·ra se effectua.r este pagamento, a que eu
estou compromettido com os homens com
que ajustei com autorlsação -do .Senado, que
creio que o Ministro se esqueceu deste -negocio, e para q-ue julgo que a dita conta pára
na ·Secretaria .do Imperio; represento -este
negocio ao Sena·do, para que mande officiarlhe, afim de que expe~.a as precisas ordens.
Ü Sn. DUQUE ESTRADA: Estas contas
costumam ser entregues ao Secretario do
Senado, para quem se faz toda a corresponde-nela com o Governo;
e porque Mte
negocio and·ou por caminho i.ncomp·eten.te, mão
admitto que não ti-vesse seguimento. Todas
as contas que eu enviei o anuo passado, na
qualidade de Secretario, foram immediatamente .pagas ,e disso mesmo <recebi avisos
logo que ·aqui foram rpresentes á GamSJra. Se
0 nobre Senador se entendesse com o Secre·
tario, j•á tudo -estava acabado, como aconte·
ceu a toda·s as contas que se .remetteram pelo
expediente legal.
o SR. SANTOS PINTO: - Eu não tinha
nada em que me entendesse com ninguem;
encarregado pelo Senado de mandar fazer a
a-rmação da casa, esta conta foi remettida
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pelo Sr. Secretario ao Ministro do lmperio,
e na respectiva Secretaria existe ainda sem
se 1bc ter dado direcção alguma; a.ssim como
a despeza de outros concertos.
0 S1t. DUQUE ESTRADA:
Semp•re que
eu offieiava ao Ministro, e como Secretario,
remettia todas as contas que :paravam na
Secretaria do Senado, depois de approvadas
pela C81mara, a ·quem as apresentava; :e não
me l-embro de enviar este; mas poderia escapa;t·, eu não nego; e por isto se-rrá .bom que
se examine na nossa S:!l!retaria.
O Sn. Ar.MELDA E ArJBUQuEnQuE: - Se a
conta foi acompaubada do officio do Sr. Sem·etario, s6 ã parte pertence solicitar o andantento; o Senado Já fez o que lhe cumpria; .se comtudo se quer fazer alguma recomrnendaçã.o, julgo bastante que se faça na
occasião em que se enviarem outras contas;
mas officia.r agora sórnente sobre est:e caso,
não tem lugar nenhum.
Entrou novamente em primeira e
segunda discussão o Projecto -de Re~
solução, que ordena a publicidade de
todos os actos d·as Relações, e mais
cor1pos judiciarias conectivos, que
em 7 de Junh·o ·do anno passado haviam ficado adiado, e em 24 de Novembro do mesmo anno, suspendido
o mesmo adiamento;
·e PBil'a fallar
sobre este objecto, levantou-se e disse
O Sn. ÂJ_,1\IElllA E A.LnuQUERQUE: ~ Parece-me inteiramente desnecessaria esta Lei, ('
sem necessidade não se fazem
nada utílisa tal Lei ao Corpo Judiciaria, porquanto,
sendo a publicidade a circurnstancia, que garant:e mais o direito de Cidadão, e ainda
mes-mo o credito dos juizes integros, que desgraçadamente se confundem com os perversos
nos julgamentos occultos; esta med[da é aqui
tão pouco satisfactoria, que de nada serve em
toda a força do termo. Os feitos civeis decidem-se ·segundo o uso das Relações n.ctua~s,
JWl' tenções, ·que cada juiz 1lança .nos actos.
depois da ter examina;do com a madureza
que extge a dHficuldade das questões forenses : e então segundo as tenções pró ou contra, decide-se o feito na Relação; ora, que faz
·a publicidade, .para ~'e providenciar, que um

juiz passa o feito a outro juiz, sem que ss
siga o mesmo feito, uem ·se faça reflexão al·
guma sobre a sua ma teria.? .Seguindo-se pois
o methoclo actual das tenções, nada mais
ocioso que ter ·a porta aberta, para entrar na
sala quem não ha de nem ao menos saber
em que se occups:m os Desembargadores. S•~
se disser que se muda o methodo de julgat-.
pmque ísto não é bom, eu digo que isso ·não
se pôde fazer por esta Lei, que não .dá n~
nhuma palavra sc.bre a maneira de serilenciar os Actos, e se disser que .se passam as
Pl'ecisas en1enda.s, eu ainda cllrei que a.
emenda uão póde ser nada menos que o regimento das ReJ.ações, que não é obra para
se fazer aqui sob1·e a perna; daqui e de
muito mais ·que salta aos olhos de qualquf"r
que tenha alg-uma noção da. maneira de julgar nas Relações, concluo que este Projecto
deve cahir, como .perfeitamente ocioso, ou
que quando muito ir â Commissão para mostrar o modo ·com gue se póde arranjar tiH~
lhor, excluindo desde já as_ causas que sã.o
decididas por tencões, para as quaes não pôde
por fórma. alguma valer de nada a publicido,de, e não ser pa.ra tornar voto ridioculo.
O SR. CAR~ETI!O DE CA:M:Pos: - Eu tambem estou persuadido que no estado actual
do .systema dos trabalhos da Relação, não
póde passa-r este Projecto; porque ~tMm do
que mui bem ·disse o nobre Senador e todoH
s31bem que na Relação actual trabalham simultaneamente muitas mesas, ·em cada uma
das qnaes se tratam de muitos diversos ob·
jectos; só na mesa ·de ag.gravos ha muita~
vezes tres e quatro aggravos a decidir, ao
mesmú tempo trabalha a Mesa da Correcção
do orime, e ·do Juizo da Corôa, a Mesa da
Chancellaria, a {]a Ouvidoria do Crime; e se
nestas differentes repartições, que no estado
actual das cousas não póde deixai' de tra·
baJ1har ao mesmo tem.po, ha de fallar em voz
alta (porque do contrario \é i·rrisorta a publici-dade), que confusão de vozes não haverá? Nem os Desemibarga.dores se entenderão uns aos outros, nem os espectadores po ·
derão ao menos perceber ·sobre que ven~am
as questões; accrescendo a isto o rumor, que
naturalmente o !POVO .deve fazer ,para que
nada o convida ao .silencio, converter·se-hia a
RelMiio em um aluntamentú tumultuoso, c·ujo
resnltado pa:ra si mesmo se evidencia. Todo$
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os nobres Senadores, que têm servido na Re·
lação. muito :bem sabem que com a. casa· fi·
:xada. e não se sendo obrigado a fallar mais
âtto do que <J preeiso para ser -entendido por
quem se -senta muito perto; era 8i1gumas ve·
zes P'reciso fazer parar o trabalho -de algu·
mas ·mesas, para ser fructifero o ·das outra.&;
nem se di-ga que o trabalho se ,póde fazot· de
modo . que successivamente umas mesas deiiberem depois de outras; quando conhece a
Relação, .sa.be mu!ito bem que a. m•esa de aggravos encarrega-se muitas vezes de dezeseis,
vinte e .mais aggravos, que devem ser decididos no mesmo dia; que muitas conferencia_il,
principalmente ás 9 horas da manhã, durelll
até ás 4 da. b.rde, de modo que o Desembargadot·, que vai dar audiencia -depois da Relação, janta ás vezes -em sua .casa com luzes;
que tempo pois have.rá para. este trabalho por
tu-rno em cada .reparti cão? Ninguem -deseja
mais do que eu a :tmhlicidade dos julgados;
estou intimamente ·convencido que na .pu:])licid-ade tem, como disse o nobre .Senador, as
partes e .juizes a .sua maior .garantia.• aquellas do seu direito e estes -da sua reputação;
e honra; mas é impossivel -dar jâ esta .garantia, -que 13. Constituição promette;
que
é preciso -ha.rmonisar todo o systema. A Constituição suppõe outro modo -de julgar. e é
para estabelecer este modo, que ·Se deve dar
princi-pio a esta saudavel medida. Reforme~
mos as Relações em tudo o que necessitam;
estas reformas parciaes tornam o systema
monstruoso, se é que se pôde chamar sy.ste·
ma um aggregado de modo de julgar, ·uns
contradictorios com os outros. Estas verdades, Sr. Pr-esidente. são palpaveis e qualquer
pessoa que fem as mais .pequenas nocões da
pratica -de julgar no nosso fôro, que, por este
Projecto, ·se -deixa ficar no mesmo estado,
addicionando-lSe uma ·circumstancia olara~
mente insubsistente com o mais; result~u1do
daqui, que -nem se conseguem os sãúdaveis
fins da Constituição, .nem o fim que tiveram
os Legisladores, que or-ganisara.m o systema
das Relações.
O Sn. OLIVEIRA: - Os iUustrissimos Senadares QU:e me precederam têm esgotado a
materia; eu sinto como devo sentir que ainda se tenha em -casa esse systema. que nos
deixaram os organisadores das Relações; mas
o que .é verdade, é, que elle não póde ligar-se

de modo algum com o Projecto; e que e mdis.pcnsavel ;reformar proximo as RelaçõeH;
portanto estou de accõ1~do com a opinião dos
nobres Senadores, ou pelo menos pelo adia·
mento, posto que a materia da ·publicidade
deva fazer parte do regulamento das Rela!:)ões.
Acho além -dos defeitos mostrados pelos nobres .Senadores, já o primeiro artigo ,defe1tuoso, .porque falia em fôro civil lUi.Jitar, e
quem não sabe que os militares -não têm
fõro civil privilegiado, e que as causas civis
dos militares •têm o mesmo juizo que a dos
outros cidadãos. Não é isto nada menos que
eshtbelecer um fôro privilegiado que n·unca
houve e que a Constituição não d•á, antes expressamente o prohibe; por toda-s as razões
não :Póde o Projecto passa·r, sem ·que vá -á
Commissão para ver se póde harmonisar com
o systema. que ainda existe, ·de jul-gar nas
Rela.ções.
O SR. RoDRIGUES DE .CARVALHo: - Eu
julgo, Sr. 1P.residente. que este Projecto nada
v:á fazer á Commissão. Que ·bases tem a Commissão ·para trabalhar? Todos •reconhecem
q:ue Q Projecto está em contradicção com Q
systema, que aind-a voga na Relação, e que
não pôde deixar de vogar emquanto se não
estabelecer outro fundado nos princípios, que
temos ado!)tado; e ha de a Comm.issão fazer
esta mudança'? Então é cousa -differen:te; ·fica
a Commis-são encar·regada de organisar o sys
terna das Relações; seria para isto preciso
ter este Projecto -diante dos olhos, que não
diz mais ·do ·que .querer publicidade, o que
Já a Constitui~ão disse'? Slr. !P.r.esidente, o
I-'rojecto deve ficar a·diado; se vai á Commissão, para leva:r um máo remedio, •fica a
cousa em peor estado do que está. Isto vem
da má ·fortuna, que tem tido todos os PrO'jectos que se têm apresentado sobre Relações.
O Sn. BoRGES: - Todos os n·obres. Senadores, que tallaram :nesta Res01luçã.d, ireconhecem a necessidade, em que esta~os, -de
Cl.Hnprir a Constituição e confessam que tudo
qmmtn hoje se ·faz em materias judtciaes é
manifestamente contra a Constituição; e que,
por infortunio, os di'V'S''rsos P-rojectos, que
têm apparecido para a Reforma deste J"a.mo
de administração, têm cabido; eu não posso
attribuir 11 má fortuna a queda destes Pra·
jectos; se os P-rojectos cahem não cabem por
si, é porque os fazem cahir; e dá~se por mo4
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Si

abr•a-se a ~ar ta
é precíso
tem sido o maximo -da perfeição; pois se só . que uma ·Lei diga como a porta sê hã de
1
ha de passar um Projecto infinitamente per- abrir? ,J!Ju Mtou tão pe1'~ttadido desta verfeito, nunca ha de passar uem um, e nunca dl:Ide; que em ·alguns Conselhos de ·Guena, em
ha de vir a boa fortuna. Uma das dil'ficulda- que tenho presi{l'idoj tenho man·dàdo abl'Ír
des1 gue aqui tem feito avultar os nobr·es as portas e is-to Vórrgte a l!on~tituiçfro assim
Senadores, consiste na impossi·bilidade de o man,da e.x-pressamc1ite, mas já que a eorte
trabalharem tl'es os quatro, ou meia ·duzla por quo so jUlgue precisa essa IAü rl!gnlade mesas na mesma sala, J)orque ha de ha· mentar, faça-M muito embota para tirar todo
ver grand·e vcseria onde trabalham. Ora, Se- o escrupu1o; e eu creio occasião bem oppor·
e quando se muüar ,a maneira d~ tuua esta, fazendo·sB un1a emenda, neste
tr;~~:nlhar, não se ba de dar alguma provi- Projecto, por que sejam IJUbUcos os juig<i·
:;h;a1 li!, pJ.ra nfw haver essa voseria? iPoí,'3 mentos crlminaes ao menos, j<?t que tantas
o que se ha de tazer então, ·faca-se .a,gora trapaças se acham pata que seJa o meslllo
neste Projecto e accrescente-se algum artigo no civi!! 1\ll.as it o Pí·ojccto abaixo, .Sr. Presíque o diga. Ouço que o julgamento das cau- dente, é fatalidade, que tantas reformas ~e
aas eívis é muito intrincado; ·e por isso não querem fazer nó Cotpo Ju.diciario, que dellas
se .podem decidir se!lã.o ·p~r tenções; DJ!as tanto precisá 1 j'á hão (le cahir nesta Casa!
as causas crimes, que se não decidem por Façamos alguma cousa nesta, tnateria,, ·p·ot\ r:n~ões, sejam df;sde
já
sentenciad·as -de que a Na!)áo conheça a nossa disposição para
x.nudo que o publico! veja o que se faz e ouça a llvr-al' do jugo que a opprhne ain·da!
o que se diz! Eu vejo que neste ramo de
o SR. AL111ETDA n: ALUUQ.UEHQuE: - O
administra!:;ão, se não querem reformas gra- nd'ore Senador confessa que rtão é pl'ecíso a
duaes! Ha de SE>.t' tudo feito ·de 'Uffia só :vez Lei flUe diga que os julgamentos crim~haês
ou tudo ba. de ficar como estlá. 'Não -é só so- sejam publicos, porque a Constituiçl.'í:o o
bre a pnblicidade que cu desgraçadamente matl'f1a expressamente; então se diga ao Qdvejo este empate iW cu. mpritnento da Consti- verno, que execute a Co11stit11içfio.
tuição na parte ju·diciSJria. Todos os nossos
o nobre Senador diz,
0 SR. BoB.aJ.r;S:
jurlsconsultos -dizem rjua í>S aggravos . de. ~e- . que não é preciso a !Lei, porque a Constituitição. além de serem contra a Const1tm9.a~, ção manda qUê sejam publicas estas cousas;
de nada servem mais do que retardar os Jul~ convenho, e já d{sse ·Qtte essa éta a minha
gamentos e dar lugar á trapaça foYense; cplniã:o, tanto assim que já a pratiquei; mas
mas os aggravos subsistemj. ~uardaudo-se ptu"a pergunto eu, sâo effcctivamente ellas ImhU·
ag Calendas Gregas ·a aiboh~ao de semelhante cas ago·ra 1 Não, d'iz todo o mtmdo que tem
pratica! A nossa má fortuna es.bá em que olhos· logo ·â preciso que se estabeleça essa
nos não reso~vemos a fazer algum~a cou~a, publi~ídade, que 3 inda não ha; lembra o no·
ainda que se)a pouco nest~ matena,_ sabs- bre
que se diga ·ao Gover:tro que o
fazendo ao menos em parte a expectaçao ~om f ça. mas quem 0 h a de dizer? Há de ser
que está a Nação in.te.iraj a quem oppnrue a~gu~ de nós? De certo não. Se1~á o Se-nado?
o jugo de ferro foren.se, e contra o qual nem Tambem ·nâo porque uma só Camara não
ao :merios se tem a•rmado o Governo com al- pórle mandar' ao Governo, ·que •enténda de
gu-ma Lei repressiva ·de abusos, de modo
que
-''ff.
· E
um mo d o •ul
eren te· do qt•e
. , el1"'" entende a
o Governo .não .pôde eom esta. reparb~a'O. u Constitui~ào; logo não ÍlR- ·quem legititnn·
requeiro, Sr. Presidente; que ao menos nas mente man<le ao Gove-rno, que entenda Mc~
"'usas Cl'imin·aes se abram as portas QO iJ?u·
c4J
sim a CoasUtuiçtio, sert(w a Assemb 1éa ':re·
bliC:b, jri. q·ue se não tetn ·entendido a Cont
ral; isto é, é preciso uma 1Lei.; e quan o
stituição, -d~ -modo que se se regulamenta.r
. · mais, <flUe se excusa mltlito ·bem traz·et a
(não sei para que) se não póde dar pu bl 1c1·
-dade oaos a.etos criminaes. Quanto a roimj só questão da intelligencia, que eu trouxe ifi. cidentemente. Facamos uma :Lei, que vã eTíl
Pi'él!isa Leis regi.üamentares aquenea p1·ece~'t . c
tttuéiototl Consti.tucionaes, que necessimm ser de· , inteiro ,accôrdo ~com os ~~e.cel . 0 ~ ons
•
•
• ·d a Con- 1 naes ou o que e nmtt.o ·m.us ,Tn e' c, ('.me1I<lt:-:'Jc
ett\'olvtd·os e l'letalh,adost ma,s qu.vn o
12
ti v o a imperfeição de todos elles; isto é, não I stituição diz

1
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nesta parte o Projecto que temos entre mãos. I por força a.ppare(;er •a necessidade -de uma
T'em isto alguma difficuldade?
outra mudança, porc1ue se m·eche nas partes
O Sn. AL~I.EIDA
E
Ar.BUQUERQUE: O de um systema que roi or.ganisado com in.'
meu l'aciocinio e·st!á em pé, Qualquer Cidadão I tima ligação das mesmas paTtes; e afinal ca~
pôde lembrar em um impresso que se exe~ i himos 'll'a refonna da administração judicia·
cute a Constituição; e porque ·o não poderá i ria, que é o que eu disse que se devia fazer
fazer o Senado? Ma.s faça~se embora uma .Re· i por uma só Lei, que mettesse em conta tudo
solução para isto, nã-o me opponho quanto quanto ha a consi·derar; a,<;sim e sómente asao crime; mas na generalidade deste Proje~ sim, Sr. Presidente, é que se pôde cons-eguir
cto é quere·r cousas impraticaveis, como já a execução da Constituição, que todos corse mostrou mui claramente.
dialmente quel'emos e desejamos. Or·à, admiO Sn. BoRGES: - ·Como o uobl'e Senador ra-se o não ter j'á apptarecido esta reforma
reconhece a possibilidade do crime, faça-se total depois de dnco annos de legislatura!
ao menos isto; ao menos goze a Nação deste Pois, Sr. ·Presidente, Nações que tem muito
bem, que se não .gàrante a fazenda, gar-ante mais elementos que nós para as suas refora vida, e a libet'dade do Cidadão.
maí.i, conservam g.ran·des defeitos na sua leü :SR. C.AR::\'EIRO oE C.A.i\fPOS: -Com muita gislação, que aind1a não têin podido melhorar.
razão quer o illustre Senador que se execute ! O Chanceller da Inglnter·ra, na ses·são pa,~·
a Constituição; eu tambem o quero e estou saua de 18'27, 3 horas, e na do anno .passado
convencido de que todos o~ nobres Senadores 4, sobre .as suas justicas arnbu}antes que des·
o mesmo des·ejam. Mas o illustre Senador de muito tempo lhe conhecem grandes de·
é menos exacto quandn diz que quantas re- feito.~. Portanto, Hr. Pi·esidente, fa.çamos as
formas se tem ·projectadn na administração cousas, mas façamol-as bem, e com a devida
judiciaria tem cahido nesta ,qBJsa; tambem madureza e bom senso. ·mntretanto eu me não
dBJqui foram Projectos sobre o mesmo obje- opponho -a que se a.bram Já as portas; mas
cto para a outra Cama.ra, e lá fnram rejei- estou convencido que tal publicidade é infrlltados. Isto prova sómente a difficnldade da ctife,ra, porque hão de ficar os expectadores
materia e não a niá vontade do Cnr.po Legis: inteiramente ás escuras sobre o que se tralativo. Os ln.glezes sã•o amigos ·do bem e do tar na Relação. Vlá todavia o Projecto â Comoptimo; mas passaram-se muitos annos sem missão para que, meditando-se alli a materia,
que fixassem a sua reforma judiciaria, o que proponha alguns arbltrios para soltar as dif·
.só se trata -de fazer ainda a bem pouco ten1~ ficuMades, que se têm pon·der.a1do; os nobres
po. Nós estamos promptos para fazer todas Membros d-a Commissão são Jurisconsultos,
as reformacs, nada nos em·baraça nas presen· e estão ,bem ao fa,cto do tra.bal•ho das rela·
tes felizes circumstancias; ma~s eu hei de op~ ~ões; podem poi~ com bastante conhecimento
pôr-me sempre a que cousas desta natureza de causa propôr o que convi·er.
O SR. BonoEs: O nobre Senador, que
se faç.am precipitadamente, por via de emenacaba
de
fallar,
fez
no
seu discurso a protes~
das sobre a pern.a; esta mesma emenda que
o nobre Senador .parece nada, importa mui- tação das suas boas intenções; mas, quanto
tas outras muda·nça.s que couvém faze-1· para aos preceitos !]Ue a Constituição põe, diz que
esta ser •exequivel. O inconveniente ·das mui- pa·ra o seu curnprimen to a.pl'esen te di fficultas mesas, trabalhando na mesma casa, é da•des, que são invenciveis; do·nde se con·
muitaJs vezes commum nas causas crimes;
elue que não póde haver ainda publicidade;
por!]ue destas causas ha que se decidem ~a e estas àifficulclades i.nven.civeis }Jor ora. r<JMesa Grande, chamada de Aggravos; nntras duzem-se, segundo o que ouvia, ·a nfto poder
nas Mesas do Crime, outras na da Corôa, etc.; trabalhar a Mesa de Aggra,vos com a Mesa
e já se vê que é preciso para a publieidadc do Crime, mais a Mesa da Corôa., e nã:o sei
::;er proficua, que se}a mudado o actual me- mais qua·u tas Mesa !:i; pols ~;e este embar·aço
thodo de ju1gar estes crimes; e que é da Le- é invencível, c se não tldde reformar o megislação .·que determina e fixa este novo rne- thodo das Mesas, eu não· admitto acto algum
th·odo? Dir-se-ba: faça-se tambem agora; mas legislativo e tire-se este artigo da Constitui·
eu direi que no trata:r desse methodo ha de ci'io. ~'[ati, Sr. Presidente, póde dtzer-se que
1
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estas -Mesas juntas não tem rernedio nenhum?
Se são duas Me~as, ponham-se em 2 salas:
se são 3 ou meia duzia, ponham-se em 3 salas ou em meia duzia de salas; pois isto é
embaraço que empeça á execução de um artigo eonstituciona.l; ou então se vier aindã.
eom a difficul<lnd(•. de qne não b:a ta:nta sala;
tra.balhar uns de manhã, out:t·os de tarde e a
differentes horas; e o Governo ou ainda o
Reged-or (porque isto é objecto muito particular de econ·omia) qne regule essas ·horas
de trabalho; eu não posso comprehender
eomo se chame isto difficult'Jlade e difficuldade invencível! Eu sou obri.ga:do a crer nas
boas intençõ-es do nobre Senador, mas nã.o
posso, sem trahir o testemunho da mesma
conscicncia, achar estas difficuldwdes, que se
chamam invenciveis! E que se disse dos aggTaYos de J)etição? Nada. Conhece-se nestes
agg.navos uma anoma.Ua, porque dá. tres instancias, que a Constituição ma•nda que haJa
duas; entretanto continuam os aggravos que
tanto ·aggravam a Constituição. E não é por
falta de boa vontade! Pois elle se não quer
dar nem um passo pa•ra ao menos cumprir
em plute a Constituiçã.o, ha de dizer que ha
muito boa vontad·e; perdoe-me D noht'e Sena·
dnr que tenha esta Jin.guagem, mas é preciso
que el1e me convença com outras razões; por
eu confessar a sua boa vontade; mas ·~mquanto cha-m&r difficuldades invenciveis a
voseria que se faz nas ·Mesas da Relação, não
lhe concedo essa boa vontade. Faça;rnos, Senhores, a·1guma cousa para segura•r ao menos
urna parte da.s garantias de ·quem aqui nos
pôz, e que está com ·os olhos fitos em nós,
e de quem devemos merecer confiança. Os
nobres Senadores, que têm pratica das Relações, podem propõr aJS sua's emendas; se não
quizel'lem ·que haja publicida:de nas caus~:rs civeis, haja-a nos m·imes, e se ainda nestas,
alguma é em que não tem lugar por se trata·
rem em •dif:ferentes mesas, excluam-se essas;
em ·quanto se não arra.nja. o negocio de outro
modo; mas a;o menos, aquellas causas crimes
que restaro, sejam jlá publicas. Contentemos
a esse Povo que ·suspira por isto (e com razão) como por um remedio ás malversações
que soffrer de Juizes cGrrompidos. Dir-se-ha
e uão sei se disse j-á, ·que ha,via na Camara
dos Deputados um Projecto e que devem~s
espera:r per ellc; já ·esperamos o anno pas-
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I sa.do;

esperamos o a:nno atraza!do; e perdemos mais este a:nno, e o que vem, e final·
mente até o tempo que s.e quizer; m-a.s ha
algum inconv·eníente em tirtl!r desse Projecto
o que fôr concernente a eonciliar a publicidade com o systema, qne .por nossos peecados
ainda temos de conserva-r sabe Deus até
QU'ando, e com isso que se tirar emendarmos
este agora; e qu'amdo vier esse Projecto, ou
outr·o de Reformas, que se ·apresente, faz mal
algum que já se tinham antecipardo algumas
dls·posições. que depois se hão ·de fazer? Ar·
gumenta-se com o que soff1·e a Inglaterra,
como para nos consolar do que nós soffrenws; mas eu com isso não fico consolado,
porrJUC o nosso caso é differente; alli conservam algumas Leis, qt1e se podem fazer melhores ·e cada uma dellas terá seu motivo
particular e talvez bem forte; mas nós al•ém
de que tambem soffrernos esse mal, e talvez
nas Leis modernas feitas pela Assemblé~
tornamos lettra morta um artigo constítucional Por acharmos que é muito dífflcultoso
praticai-o! Pois, Senhores, a Con-stituição não
sentio essas di.fficuldades, qua.nd·o pôz este
a..r,tigo1
O SR. CARNEIRo

DE

CAMPOS: -

Eu

já

di.sse que muito desejava que se estabelecesse
em todas as suas partes o systemBJ constitucional; mas é p·recis·o que as reformas se tal çam pela ordem natural, e que .precedam semI pro aquellas que s·ervem de d·egráos para a:s
outras. Quando a Constituição marnda que os
1 julgamentos sejam em dua-s instancias e n·as
I Relações se façam os julga,mentos á pm•tas
abertas, suppôe esta:s 'R-elações montadas segundo o Systema Constitucional; é logo por
aqui que se deve principiar a montar a machina; do contra,rio é principiar os edificios
pelos telhados. Ponha-s>e em ordem systematic-a e de modo que sej.a. praticavel; houve
algum embaraço em manda'l' que ·as Sessóes
do Tribunal Supremo fossem pu.blicas? Nenhum, certamente; mas já se entrou na or·
ganisacão daque1le Tribunal com esta cir·
cums-tancia, e farei as cousas Legisladas sem
complicações. Foi daqu·i um Projecto d·e Relações para a Camara dos Deputados; l'â cahio po-r conter muitas emendas e este não
ter'á a mesma sorte se fõ.r com muitas emen·
das, que s·em duvida necess>a.riamente occoxrerão ·á Commissão para fazer-se bem; ou
1
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mesmo é o que ainda se fôr ccHn estas emen- cumst~Vn'Cias <]U•e têm influencia no julgamento; or-a pa·ra -se muda·r a fôrma de ju1
da:;~ tão emi"nentes. Eu conveulw com v. Ex.:
vá o Projecto á Commissão a ver se faz al- gar, é indispensa.vel mudar a fól'lma de progum t·r.abalho ntil, e á vista do que a Com- cessos e a.caba.r com muitas das pratiPa&
missão pl'opuzer a Catu,am deliberm~á. Eln &ctnam:.
vnnca disse que a·s difficuldades, que apon~
O .SR. BonGJU-1: - Sr. Pres,ideute. Peço a
tei, silo permanentes e insuperaveis, mas qne V. Ex. que convide o nobre S'en·ador para que
eram i n v e1ic i veis emq ua.n to se não m ud a·rem faça a emen·da, apontand'O as dxeepções fJUf"
todas as dispüsições a·ntigas, que se encon- julga preci·sas á publicidade e colllido o senso
tr-am nesta; a Comtmissão pód·e fazer este da Camar:a sob1·e ellas, vá depois o Projecto
trabalho. Niuguem sympathisa mais do que H. Commissão.
eu .com o cump·rimento de todos os preceitos
O SR . .ÁL1\il~IDA E ÁLliU<tUERQUE: - Eu
Constituoio'llaes; mas tomo a re;peth•, ú ·Pl'e- fa<,•o a emen·da..
ciao proceder no cumprimento destes procettos metlmcUcarmen-te e não salpicar pela ConApresentou com effeito o mesmo
stituiçfío judifferentemente, como aqui e a-coSr. Albuquer.que a seguinte
lá, do cou tl'al'io h a vemo-nos S'emp•l'e acll.ar em
EMENDA
graves embaraços, como a,gora.
O SR. BoRm~s: - •Sr. Presidente,
indo
atraz elo optimo, não conseguiremos o bom
;Para collocar onde convier: - A' exce·
nem mesmo o menos máo. O que eu desejo pção -das causas que se decidem por tençães,
é que ao menns se faQa alguma cousa.; não emqua.nfo se niío rl·er noYa fôrma de jutgapodemos acabar j·á em todos os juizos do men to. - A lmte'illa. c .17b?M]Uctqtte.
9

antigo systema, a.caba·lH·s-e alguns; Uquc em~
bora a Relar:ão com muitos defeitos, tirem-se
alguns. E V. Ex. fali::~ em ordem de matorias,
que d;evBm primeiramente tratar-se para eum·

prir a Coustitui<Jão. . . ou concedo c1ue a deve
haver, mfl;s como ua Constituiçã-o nã:o vejo
marcada essa precedencia. de umas ás ontTas,
cada qual de nós acha quo uma or-dem 6 me·
lho·r que a outra, en j'ft mo8tl·oi qne, un qne
proponho, se não eoncon tram eRses defeitos
de ordem, porqu-e tne 'Parece poasivcl a re-[
forma P·ll'l'ci'aJl, e porta.nto nã·o cO'nvenC"e o
nobre Sen·ador com esle ultimo argument9
oue p·roduzio; fa.llei em acalm.r com os Juizos, mas se não fôr possivel fa~el-o já, fi(juem; ma-s quanto á publicidade eu pugno e
pu.gnarei sempre por ella para já; c;-:t.e pont-o
é essencialiasimo para ·gara·ntlr or; díreit.os de
cidadãos, c o credito éloH nw~:nJO[{' iVfr~.giP.tra.dos, como jií. disse.

o

Foi apoiada..
O SR.

VIS(lONDE

nEl

CoNGONHAS: -

(Diz

o T-achy,gl'aJPho Alves) en·tre outras cousa'S,
que não pud·e colher, disse que a Resolução
não podia set• emend•ada e -devia passar tat
qual, porque na Camara dos Deputa:à·os poderia so'fJ'rer omba,r•aço e não querer aquena
Camara estar pelag emendas aqui postas.

o

Se.

ALMEltDA

E

ALBuQuERQUE: -

Eu

acho !n-toleravel, que se diga que passe um
artigo par.a depofs ser emendado; é para m1m
um novo methodo de legislar; conhece-se a.
diffJclnnade, mas deixe-se passa·r a Lei, que
depois se emenda.1•á; conhecer que a Lei está
imperfeita e deixe~se sahir asslm, é extravagante methodo de fazer Leis; p-odem sa.hir
Leis imperfeitas, mas nunca se diga que sahlo tal, não obstante o conhecer a. Camfll'a.

Sn. AummA. E AI.nuQm:WnTJ,~: -- Pm·e- que foi impel.'feita.
ce-me que ·a Res-olnQiío pôde passat' limHanO SR. Ro\RRoso: - ·Eu não quér1a fallà;r
do-se a publidilu.Ue ;J.~ causas c·rimes e (lll&U- nesta materi,a, porém estava ·d-e opinião que
do muito ás civeis, 11ue se não julga'111 :por a. Lei passasse ccmo está: mas como vi qoo
tenções; e o Govemo póde da.r P·tlrfl. isto as se pretendia autot•isar o Govern:o para. fazer
intenc:.ões, pot•quc com effeito quem HR.lle 0 instrHcç{íes, que envolviam derogaºão de Lei,
quo é exame de uma cu.usa civil, bem co- levanto-mo para me oppô·r a semelha.nt~ IDA·
nllece a díf.ficuldade de julgal' uns Autos p:.wa didn. N6s todos sabomos, que no anno pas·
um Relatol'io verbal, om qnc entr1t mil eir· s3Jdo, tratando desta mate1·ia, uchillmos mn-1·

Sessão de i i de Maio

95

tas ditflmtldades; e uma deJias é a que agora que ha nellas cousas tão minuciosas, que o
encontro; pertence por\'entm·a ao Governo Cor·po Legislativo se não póde occup8.1r deldarogar Leis, ai·nda sem pretexto de l:nstru- Ja:s, ou se assim não fôr hão de toma.r os
c!}Ões? As instrucções que ao G-overno com- membros da Relação arbi·trío a seu ca:pricho,
pete clar, são sellllWe t}::u-a melhor execução que falta f1'e quem os I'egnle nos seus tra.das Leis promnlgadl.l!{, mas nunca para de- ba.Jhos; pm•ta,nto não tem o nobre Sena,dor
roga·l' a.a existentes; se tal })}'fndpio aqni pas- razão de suppõr que a Assemblea quer com
sasse, não fn7.ilunoH menos que delegal' o po- isto delegar ú .Poder Legislativo, .que eu
der que temos~ e para o que nenhuma juris- tambem estou em que é ind·elegavel pela. Asdicção .nos d'á a Constituição. Estou pela pu- sembléa.
bltcidade e pela excepção que se apresenta, á
O Sn. B.ARRoso: - Levanto~me para exvista das difficulda:des p·ondera:das, ma~> nunca Vlicar isto mesmo; eu não digo que o Gose detxe ao Govt>rno regular o mado por fJlHl verno não p6de d:alr :instrucçõ~s. pol"<que a
esta. publicü1ade se deve con:ciUar com o Con·stituição lhe dá esse pdd·er; mas semactual systema das Relaoões,
porque esla pre me opporei a que faça ins<t·rucções que
OIHH'tlÇÜO importa a derog'aQão desse system~. in!})Ol'tem derogações de Leis; a minha opi~
que uma Lei autorlsava, e que só outra Leí nião é CJUe havendo essa mu'liança nas causas.
póde derogar; porta.nto é o meu voto que o que se não decidem por tenções, se diga logo
Projecto vá ·â Commis13ão, para inter,pôr o o modo em que se ha de fazer o julgaJIDento,
seu pa;rec:er sobre a conctHação do que se porque se esse modo está ma.r.ca;do por Lei,
acha incompativel; e a Ca tnara deliberara. e e não pôde continuar a executa.T-se, como afse por isto fôr ueccss·arlo, eo:mo já se vio que fiorma'm os nobres ·Senadores Jurlsconsultos,
era, d.erogar al.~nmas das antigas di&posições, pelo mothodo actu'al, que foi estabelecido por
deroguem-se, ou por emeJJ:das postas a esta Lei, o G·over.no não póde mudar esse methoRasolução, ou por nma ResoluQão ou Deoreto do, e só uma Lei. Nem se diga que já. o Goem separ.a.do, mas po1• modo nenhum se deve vemo tem da;do í•ustr.ucções mui amplas etfi
deixar isto ao Govemo, porque isso é in,con· outros casos;
se ·desgraçadamente existem
stitucional na. essencia, por confundir os PO· taes precedentes, não se continue a pratiea,r
deres políticos, em cuJa separação está toda segunda, e tercei.ra vez o mal, porque do
essencia do Systema. Constitucional; Deus mal o menor; não se respeita o que .(5 mão,
nos livre de tal, Sr. Presidente! Jiá um nobre pot'qne j•á algumas vezes se tem P·:to.ati'cad·o.
8-ena.dor lembrou dous meios e talvez na. ComO SR. BoRGEs: - Levauto·me ai·n•da para
mtssão, composta de .Tul'isconsultos, appal"eça [o.llar em uma esp·ecie, em que j'á toquei e
mais algum; e venha a.pp-arccel'; terminarei que se tem mettido no eseuro; nos aggrn:vos
dizendo, que affir-ma-se que ainda Sê nã'() deu ordlnat·i~ a Con~tituiçruo os 'VIed.a quando
publicidade nos actos judiciaes, é menos ex· I que·r que as causa-s se decMam em ·duas ins·
acto; eu nunca fui á Relacão, mas tenho tancias. Já se tinha estalielectdo que não os
visto convites .ao publico nos Dia1·ios feitos houv·esse pal'a as Provincia.s, e que dellas se
pelo Chancellor, ou Regedor, a·nn uucian·do intenta's·se Revtsta para o Tribunal Supremo;
que em tal dia ha. tal julgamento, e que o não obstante isto, eu sei de uma causa bem
pubU.co achará a.s porta-s ahertas; logo j~1 l"(!Cünte, que vindo de Pet•rrambuco, foi para. a
existe alguma puhlicida:dc.
Supplieaçií:o o pa:sson por tres instBJncias; eis
o SH. AL1Hl!:WA E Ar.nuQ.urmquFJ: - Peill aqui ·como ha boa vonta:dc de cumprt.r a Con·
a palavra para dar a razfw do que uisse a stituição, insto tambem paJ'a que haja .mais
respeito do artigo 4'">. Quando fle. diz quo o uma emenda que diga positiv·amente: - AcaGov·erno darfl, instrucções, não se (LÍZ que elle bem-se os aggravos Ql'·clina.rios. Ninguem
raça derogações de ·Leis; d'.á inatmc!]Ões para, clil'lá que ha implícancia em que da Bahia,
economia dos trabalhos, bom andamento dos Pernambuco ou Maranhão venham .as causas
negocia-s, etc., outra cousa se não pôde (m· direotamen-to ao Tribunal Supremo, sem -pastender e nisto não ha perigo aLgum neste sa~rem pel~ Su·pplicação; assim ·como vâ!o a.s
cm!o; e preciso da:r nestas materi'as muitas que p,c julgam na Suppllcação p•ara aqnelle
vezes a. raculdaide de obmr ao Governo, POl'- Tribunal. sem passarem por outra Relação.
1
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O .SR. Vl8CONDE DE CoNGONHAS: -

Sobre

os aggravO<.; ordi·n-arios passou uma Resolução
de que nessa Provincia se não sa•bia, mandarem o feito pa.ra a Relação dü Rio de Janeiro, se viesse directamente par-a o Tribunal Supremo, elle havia conceder-lhe a Revista, ou negar-lhe segundo as circums.tancia.s ela causa.
O Sn. CAH.;-.;Emo nr. CAuPos: - Pedi a
palavra para ler o artigo da Resolução (leu).
Póde muHo bem ser o que acaba de dizer o
nobre Sm·ador, porque não fi.cando i·sto bem
~x,plicito, a Supplica.ção aceitou o feito que
lhe foi remettido; eu diria tamhem ago:rt.
que se 'acabasse este negocio para ti·rar toda
a duvida; e se executar exactamente a Coostituição; diga-se ex-pressamente que só hajam dous recursos de Justiç-a. Aproveitarei
esta occasião para fallar em uma especie éru1
que já tocou o nobre Senador, o S,r. Borges,
visto q_ue se querem pôr mais emendas no
Projecto; fa.llo d·os aggra.vos de petição; elles
são com effeito de summo prejuízo ao a.nd·amento dos feitos e favorecem quanto é pos-,
sivel a chicana; ponha-se portanto mais esta
emen·d.a, da qual hâ:o de res·un.tar .g.ramdes
bens; igualmente acabem-s·e os aggravos ordinar-ios, que dão tres instancia>S, contra a
Cons>ti'tuição; mas eu insto por que tndo isto
se faç-a na Commissão, onde as materias se
pesam com mais vagar; e não decidirmos
agora cousas d1e tanta monta com precipitação. Quanto ao q_ue disse o Sr. Barroso sobre
a faculdade que se disse tivesse o "Governo
para fazer mudanças, eu estou nos mesmos
principias; 0 Governo nunca póde fazer a-cto
algum, em qu·e ha].a derog-aç·ão de Lei; só é
este pode-r pertenéente á A-ssembléa Geral, e
esta não tem fa.culda:de para o delegar: se
jsto se admHtisse, pouco a pouco a Assemblêa
iri-a demittindo de si o trabalho que lhe esU
incumbido, e o Governo se iria fortificando,
até 0 rompimento do equilíbrio d.os poderes
poliU.cos. Livre-nos Deus de tal doutrina.
o sn. BoRGES: - Estou como o nobre
Senador em que vá o Projecto á Commissão;
ma:s é do modo que a canimissão -saiba o
que ha de fa~er. Eu tenho presenciado q_ue
0 mesmo nobre Senador, qua;ndo se remette
algum Projecto á Commissã:o de q_ue é roembro, insta pelas bases sobre que dev·e tra~
balh:H; e como se quer agora mandar o Pro-·

jecto á Commi-ssã.o para ella o emendar como
quizer; supponh'amos que o emenda; sem as
emendas, não as app·rova o Sen-ado, porque
cada um dos uobres Senadores Unha conce·
bido a crise d=e outro modo e então o que
succede! Cahem as emendas e cahe o Projecto, qure se não quer sem ser emendado, e
ficamos marchando no mesmo terreno. Não,
Senhores, vencam-se a.q_ui primeiro ars emendas postas pelo Senado, e sobre estas emendas, como bases trabalhe a CommissãJo, p.orque s·e não approvarem os desenvolvimentos
qne a Commissão fizer, .as emendBJs já ficam
e o Es·crivão não ·cahe.
O SR. BARRoso: - Eu não concebo como
as emendas feita:S na Com·mi.ssão com vagar
e madur·eza possam cahir e serem tllpprovadas as fei-tas ruqui na sala de improviso; nã·o
S1ei qual seja o privilegio destas! Diz-se que
são necessarias bases para a Commissão trabalhar; assim é, mas a base é o Projecto, e
a emenda ú.o Sr. Albuquerqu-e, e se ·quizer vá
autra sobre as Agg.raJVos Ordinwr.i·os., •e de
Petição; ora agora q_ue faz a Commissão?
Combina estas disposições todas com o sys*
tema actual, e vê o que é preciso modi·ficar
nella para tornar as mesmas disposições exequíveis. Eu faço sobre i·sto uma
INDIC.AÇXO

iPro-ponho que o P·roJecto vá com urgen·
cia á C.ommissão de Legislação, para pro.pôr
as emendas qu•e julgar convenlentes para q_ue
se tornem exequíveis as di·sposições do a.rtig·o
2°. Proponho a extinc~ão d-os Aggravos Drdinados, e os de Pettçã·o, se assim convier.
Salva a Redacção. - Barroso.
:b"""'oi apoiaaa.
O SR. BoRGEs: - O que o nobre Senador
diz na sua Ind.icação é muito vago, póde Msim diz.er-se que a Commissão ha de fazer o
que lhe fôr lembrado, além do que fôr decidido na Ca:mara, e a Iwespeito do mais que fi·
zer, vem no contingente de ser rejeitado e
ficrumos como e-sta.va:mos. Eu j'á disse que
s-empre que uma Lei vai •á Commissão, ella
requer .bases, sobre que deve •trabalhar; eu
não posso ch-ama.r bases, como o nobre Sena:dor quer no Projecto e a.s duas emendas,
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porque, segund·o se disse, ha muito a fa~er;
pois, Senhores, se diz. que precisa d·esenvolver, cad-a um dos nobres .Senadores deve ter
meditado sob~e e~;ta ma;teria, porque tin·ha
o Pr-ojecto ·em sua casa; de mais eu não entendo a com~l'ica!ção dessas deseuvol:uçõas;
que dessa solução tem esta proposição.
Acabem-se os agg·ra.vos ordina.riQs c de p·etição. - Eu uão sou de Faculdade; ruas segundo as poucas luz·es que tenho da materia1
creio que aca.bar os Aggravos Ordinarlos consiste em u1•timar a caus3. na Relação Provincial, e dahi marchar para a ultima instancia
do T1ribunal Supremo; eu não posso ver que
desenvolvimento haja aqui em lugar de vir
o feito para a Supplicação, não sendo de~ini
tiva a sentença lia Relação, vai o feito par'a.
o 'l'rLbunal Supl'emo, que mais ha que fa~er, nem que desenvolver~se? Acabem-se os
Aggravos de Petição; acabados ficam; nenhum advogado faz mais Petiçã-o de A.ggravo
e que desenvõlvirnento é mister pa-ra prohl·
bir este recur.so? · Eu não o posso conceber,
nem os nobres S·enadores que fallam tanto
em desenvolvimen·to, me iill'ustram sotlre a
material São publicas todos julgados, que
não são dados por T·enção; abra-se a porta
nestes julga·dos; se são precisas ainda mais
emendas façam~se, mas vão daqui approvBJdas
para a Commissão, par.a lhe s-ervirem de
base; e não nos ponhamos no contingente de
fazer apresentar á Gommissão cous·as que podem cêllhir, e paralysar toda a Lei.
O Sn. ALi\:IEIDA. E ALBUQUERQUE: - Eu
ta.mbem julgo que deve ir á Commissão com
tudo decidido, porque do contrario não tendo
os Membros d:a Commissã.o um fito commum
cada um a•berra par·a seu laido, u-m. quer 8/Dl·
pliar, outro restringir e outro nem ampliar
nem restringir; de modo que em questões interminaveis ·e assignaturas vencidas em parte
ou no todo, p:ara depois a Gamara decidir, se
vai o tempo e o negocio se paralysa.
o SR. B.\1moso: - 1Não sei que as Com·
missões si,rvam senão para cxa:minar os negceios, e propôr as alterações de que para
mPlhora.mrnto .sã.o susceptivel:'i os Projectos;
é desta. conformidade que se teru sempre
desta cas;;a roamlaúo as Leis á.s Commis!'lões,
pa,ra. a simples J'ledacção bastava a Commissão res·pectiva, nem u'ma. ma-is era necessaria. Diz-se, que os Aggravos de ambas as es-
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(Jecies devem ser acabados; supponh·wmos que
na Gamara. se vença esta doutrina; e não
póde a Commissão lembrar alguma idéa, que
substitua esta mais convenientemente? Ficará
a Camat·a i·nhibida de r·eformaT a sua opinião á vista das l~azões, que a Commissão
ponderar, e que podem ter escapB.tdo a todos
aós, que não discutimos tanto em socego?
Pelo menos eu estou sempre propenso a
não ser pertinaz nas minhas opiniões, quando vejo razões novas, que a mim nào me tinham occorrido. Qua.nto a dizer-se, que h<a
de haver discorda'ncia entr.e as opiniões dos
membros, e que por isso ha de haver demora
e nada se fará., eu respond·erei, que os membros da Cominissão não pa.ssa.m de 3, e nós
estam"Os a:qui 4, e a demora sendo o negocio
decidido aqui, será para o que hoje decidia-se
na Camar.a, como 34 para 3. O que eu quero,
Sr. Presidente, é que as cousas não vão de
empurrão, como inf€lizmente tê.m ido muitas.
O SR. ALMEHJ:\ 1'.: ALunQUERQuE: - Se o
facto de ir o Projecto á Commissão é para
propôr as emendas, então vá i'á, e não temos
na:da que di-scutir; e se é para redi.gir estes
e collocal-as, entã.o tem pouco que fazer e o
negocio é breve.
O SR. BoRGES: - So a Commi-ssào ha de
propôr tudo, excusado é agora uma tamanha
discussão, que acha de entretE-r quando vler
a proposta; e .então eu diria que fosse já;
mas eu não estou, porque que,ro que se vençam e&tas. emendas já posta'S, e depois diga
a Com.missão o mai·s que lhe parecer; mas
decida-se primeiro a ·emenda do Sr. A.Dbu·
quel'lque. Peço portanto ·que V. Ex. ponha a
materia á votação.
O SR. BouGES: - ·Eu faUe1 creio r1ue com
clareza; digo na minha In<licação r1uc a
Comrnissão taça todas as mais eme-ndas, que
julgar precisas; assim tem toda a latitude
para fazer o que quizer; quanto a indicar
algumas dcllrus, faço-o pelo direito que tenho
e digo - se julgar con·venieute - o diz.er-sê
que se decida primeiro a do Sr. Albuquerque, não sei se é muito conforme com o RegimentQ, por-que a ·minha emenda é mais
ampla; eu não sei como isto é! Umas vezes
se di.z que a Indicação é demais, outra que é
de menos; a Ca.mar.a julgue o que lhe parecer melhor.

gg
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O SR. C.A.R.t'VEI.RO DE CAl\:IIWB: Eu a.poio
o que acaba de dizer o nobre Senador. Tenho•me .sempre op,posto ague os negocias vão
in Ulobo âs Commissõ.es; mas no p·resente
ca,so. não temos esse englobad·o. A Commissão tem sufficiente base para remover o embaraço do .artigo 2°; indica-se que se extinguem logo ·OS AggrOJJvos Or-dinarios, e de Petição; porta.nto Já muito se allí-via a M.esa
Gra!nde da Relação, que. como já di-sse, se
acha muitos dia·s carregad-a com 15 a 20 Aggravas desta eapecie. Os Aggravos de Instrumento decidem-se por tenções e ficam fóra
de regra que se pretende pôr de publicidade;
tem logo à Commissão bastantes bases e não
se pôde dizer que se lhe remette a m.ateria
engh)lbada..

Sr. Presi:dente ·propôz á votação
Indic.a!,\ão do Sr. Ba:t.roso. e foí a:pprovada, assim como se venceu que
a en:ten·da do 8-r. Albuquerque fosse
conjuntamente á Commissão.
.O

a

O Sn.

RoDRiGUES

DE

CA"RvAtHO: -

Apre·

tentou por ~arrte ·da Commlssãó de Redàcção
-de Leis as 3 seguintes ·redaccões: 1", do Projecto de Resolução sobre a creação ele escoilas
de ;primeiras lettras na Província dê Santa
Cathra!rina; 2"', das emendas 1iOStas e app.ro·

va.das pelo .senado ao ·P·roj.ecto dé ·Lei -vindo
d.a Cam.Ma dos ·Deputados sobre a êJ~::tlncção
do Juizo do iProvedor dos Seg·uros; 311 , do
Projecto de Resolução que réria uma Cadeira
de Grammatica La,tina e ·divers.a....:; escolas de
m-lmeiras letJ~rn.s na 1J·rov1ncia dO Rio Gl'ande
do Norte.
!Fi-cou sobre .a ·Mesa, ·pa:ra serem
examinadas e submettlda.s depois ·á
a:ppro•vação da Camara; declarall'do o
,Sr. Presidente que seria o 1 6 objecto ·da Ordem do •Hi-a da -seguinte
·sessão.
Continuou então a 1& e 2• discussã.o. adiada .vela hora na sessão precedente, da Broposta ·do Governo so·
bre .a organisação do Tbesouro Publico, com as emendas ~postas e ap:provad-as pela Oamara dos Hrs. fleput-ados, -e corue{tan•do-se pelos a..rtfgos
16 e 17 do Capitu~o 4"' -do Ti 'L 1" da
ProJlosta.. que 'Passaram a SN' 11 ~

1-5 nas emenda::: e não havendo quem
rfallasse contm, foram -approvadas.
Soguio·Se o ·Capitulo 5", rcomeçando·ae pelo a·rtigo 18 da •Proposta, que
passa a 1Jer 16 nas emendas, o qual
ta.mbem foi apP'l'OVado sem irnpttgn·ação; disse depois

o SR. MAllQuEz »~ BAtmAeENA: - Estes
numeros 19 e 20 não soffrerã.o emendas na
Camara dos Deputados, senão a alteração necessa'l·ia ua numcra!;ão; portanto julgo deverem ser approvados, ·po·rque a sua m:.L2:·J.a 6
corrente.
Foram ambos os a.rtigos approvados.
Passou-se ao Capitulo 6<> e dis-se
0 ·SR. 1\WQUE7. DE BARD.A.CENA: - A proposta .marca•va o ·Procu·rador ·da Co·rôa como
substituto nato do J:;..,iscal, e a emenda deixa
esta .su·batituição tá escolha do <Governo; é
mai·s ,ampla esta ·disposição, l})orque cM, ·mais
l:ttitude ·ào Governo, eu não posso d-uvidar
de aunni·r a esta emenda.
0 SR. ALM·EIDA E ALBUQUERQUE: - PB.>rece-me achar neste ·Oapi1ulo so uma contradicção (leu); -diz-se aqui que o <Governo nomeie interinamente ·quem ha de substituir o
Fiscal, ê em outro lugar, que tenho aqui presente, manda que seja feita esta nomea{;ão
pelo 'Dhesouro !Publico, ·e nas ~Provin.cias ·pelos !Presidentes em Conselho; é manifesta a
contt-adicção.
.O .SH. M.A:RQUEZ DE B.ARn.A.cENA: - Não
me :pal'ece a occasíão de tratar ·des~a contra~
(licção, tratan-do da Lei aTticulada:mente;
quando chegau·mos a esse outro lu.gar, se verá
se ha ou não contradicção, que eu estou perf!Uadido .que não <existe; entretanto ·O nobre
Senado·r <póde tomalr a !SUa nota .pa:ra érn
tempo se .discuti•r ·a contra:dicção.
.Q

.SR.

.AJJMEID.A.

E

ÁT.lHJ'Q.tTEJtflim: -

E

porque se nã.o ·ha de tratar desta agora? Eu
scmp·re que achar contr.a:dicção hei ·de v olar
contra, •porque materias contradictorías i:iãO
inexequiveis.
O Su. MA.RQuEz DE B.Aru1ACEKA: - Já
disse que estamos em díscussão rH·ticuiadà . e
que a discussão da :contr81dicÇão ·se n·ão :pôde
fazer .sem dar um sa1to nas tnaterias; cõm
eBte sys·tema da I.eí •para outro lUgár, oeil'it1"0
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pouco tompo já :;e 11ão ~abla oudo iarnos
e iiuha-se _perdillo toda. a m'dem; como ire·
mos nós appl'ovar ou reprovar já um a•rtigo,
deixando cm aberto tantos que lhe P·recedem?
Até se \'ai contra o que presc·reve o Regi·
mento.
l'unuo-::;e á votaçã.o o artigo 21 da
Proposta, que passa a -ser 19 nas
emendas, 1foi approvado com a reda·
cção apontada nas mesma-s emendas.
O artigo 22 da Proposta, que flca
sendo 20 1pelas emendas, .passou -sem
debate, com a altera~ão que as ornes·

do Mini-stro e Secretario de .Estado
dos <Negocias do Im_perio, partiei·pa.n<lo que a Reg-enc.ia Provisoria, crn
nome do Imperador, tinha designado
o d.ia 13 do corrente para receber no
meio dia, no Paco da Cidade, a Deputação do Sena-do, que tem de apl·esentar á mesma Regencia ·Provisoria
o voto de graças em respost.a. á Falia
do •rhrono.
Fica o Senado inteirado.
.S~guio-se a discussão, que a leitur<t.
do officio acima tinha interrompido,
entrando o artigo 27 do Capitulo 2°,
Titulo 2'', que pcln8 emendas é 25,
sobre o qual disse

NU

mas emendas indicam.
Ao arti-go 23, ·que passa a ser 21
nas emendas, di·sse

O S1t. •M.HtQUEZ DE BARBAt'Jo;NA: - A correcção da outra Camara me .parece preferivel
a.o original, pOTque da o recurso de repre·
sentar ao P·rocura·dor, em vez de advertir,
como vi.nha no Projecto originaL
Foi ap·provado o artigo.
llJntranclo os artig.gs 24, 25, do 1'i~
tulo 2'', Capitulo to da .Proposta, que
-passam a ser 2·2 e 23 das emendas,
foram approvados: com as emendas,
sem debate algum e passandcrse ao
artigo 26, que ê o 24 das emon·das,
·disse
O SR. Vn<eo:\'m~
cia-me que ·bastava

DE

CoNcoXHA~: -

9{)

O .Sn.

MAitt~uEz

n1-:: BAnnAc!>;\.\.; -

A pro·

pos·ta dava 8 E-scripturarios, as emendas :re·
duzem esie numero a 6; creio que n.ão vale
a pena disputar sobre este numero, ,porque,
como esta Lei é de ensaio, e ella mesma
autorisa o Governo 'para propôr as altera·
çõos que .a. e:xperiencla mostrar necessa.rias;
vão os 6 Escrtpturarios (que eu com effeito

julgo insuf·ficientes), mas Jogo ·que se acham
não bastar, o Ministro do 'J',hesouro "Proporá
aquelle numero que a pratica mostrar pre·
ciso para o expediente.
Foi approvarlo o a1rtigo.
Sobre a matcria subsequente disse

Pare-

o

diploma -

Sn.

~

O
paragrapho 7° dlz (leu). ·Eu a.cho que ·se deporque o mais é redundancia.
0 ·SR. M_o\.RQUI<;z DE BARHACENA: - :Nã.o é veria emendar isto. O Ji;vro ·da receita e desredundancia, porque os dons termos são 11~ peza, por ser o mais importante, ·deveria se·r
escri·pturado pela pessoa de mai·s confianca.
gados pela -conjuilcção - ou.
O Sn. ALMEIDA 1: Ar.nuquERQUE: - Não isto é, pdo Offici-al-Maior; •pois que neste li~
me opponho ·ao artigo, mas queria fazeT uma vro se lançam as quantias de que se faz
reflexão. Diz o artigo 24 (leu): é precisG carga ao The:;oureiro, que as assign-a.
pôr aqui a expressão marcado por !Lei ~
0 S!t. ~L\RQDF,Z Di'.: BARDACI•:XA: - 0 livro
porque no Conselho da Fazenda se ln·ventou
uma cousa chamada alvará -de assentamento, de 1llRis consequencia em uma cas:::~, de ~om·
só para se ter 'lllnhetro, quando não ha Lei mercio é o I>ia:rio, por isso se ·dá. no Theque o mande dar, o artigo j'á se ·deu por dis· souro ao Oru'idlal-Maior, como ,pessoa mais
cutido, vamos á. votação, que eu me reservo graduada.
O SR. AummA E Ar. .nnQUERQL"E: Estou
para a 3~ diseu~são.
na mesma duvida: conheço QUe o Dia,rio é
Foi -approvado o artigo sobre as livro de n111\ta. ~onsequencia, rna.s. sendo o da
-receita e despeza assignado pelo rrhesou~
emendao que é o 26 do original.
O Sr. 1° SecTctario leu um offiein rei r o, tem aiucla mai or i u tpo1·tand a, por qu ~

o termo -

ArMEri>A

ALBuQUERQUE: -
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as cargas impõe toda a q:esponsabilidadc a
quem as a~signa.
Posto o at·>tigo 28 'li. votação, foi approvado.
Igual :30l'le tiveram, e sem discussão os artigos 29, 30 e 31 da propalita.
Ao a·rtigo 32, disse
SR. MA:RQUEZ DE BARBACENA:
No
Projecto original jn1gou-se indispensavel dar
ao '.f·hesoureiro um fiel recebedor, e outt·o pagador, mas a ·Camara. :Pensou que .!)adia simplificar esses empregos, !l'eduzindo-se a um só
emp·regado para pagar, e receber; a mesma
razão pol'ém que me fez estar :pela. reduoç:ão
àos Escriptm·a·rios me faz ceder a esta er.nenda, não me pa:rece passivei que ttm homem
possa com os dous empregos. po1·que em rHa.
que ·fôr to'(lo occu·pado a receber (como ha
muitos), n·ada se faz de pagamentos; finalmente 1'á disse que a Lei teve em si o remedia para os inconvenientes :pratico.~,
·Ü

O S11. 1\'L\Itlll.'t::;;t, DE B.AHB~\.cE~~A --A emenda propõe mu artigo novo, que vem a ser
verdadeiramente o que se deve entender por
despezas gcraes ..E!:itas despezas aqui notadas
,':Ião as que ficam a ca1~go do 'Iibesou·reíro; ,e
todas as mais são pagas peJas Provincias, incluindo uo seu numero o Rio de Janeit·o.
O .SR. AIJiHEIDA F: ALDUQ.uEnQuE:

JJJis o

que acontece a quem quer metter-se a definir
o que não entende; onde ficam as despebas
com ·a Administração da Justiça, da folha ecclesia·stica, etc.; tudo se1~á comprehendido debaixo de algum desses titulas!
O ·SR. M.Anqm;;z DE ·DAitBACENA:
'l'udo
isso é despeza Provinç.ial, e eu já disse que
a Província elo Rio de Ja:neiro tem suas des,pezas particulares.

o

Su. ALIIIEWA E ALBUQUERQUE: -

o

(lue

eu quero que se me diga õ que, se estas dcs.peza.s que eu aponto, e outra.s taes devem
chamar-se publicas, é o que se vê, quando
se f.az uma definição sem saber o que é definição.
0 SR. MAR(1UJ!;Z DE BAUBACEN.A.; - Nunea.
0 Sn. AUIEIDA E ALBUQUERQUE:
0
uma definição é inexacta, quando se fixam
que eu vejo aqui é a continuação do systema
sem confus.ão as idéas que se ligam aos terde miseria (leu); ·Se (houver i.Jempre esta
mos, que se defi.nem e a meu ver esta não
moeda-_papel, póde ser; mas se a moeda eni
desque se !pagar fôr de ptata, de certo que tem este deteí te; a •Lei usa do termo
pezas gcraes
e ex·plica bem claramente o
2:200$000 >Uão P. nada, incluindo quebras. Nas
que a mesma Lei entende por este termo;
casas .gra,.nde.s de commercio dá-se muíto
embora ha.ja quem entenda outra cousa, para
mais; e agora que se quer um 'l'hesourciro
nós fica bem exada a defin:ição.
com fiador, quem o ha de ser por grandes
quantias de um homem que apenas tom com
Approvado o artigo em discussão, o
que possa passar sem .grande tratamento, porSr. 1·' Secreta,rio leu uma participaque todos sabem ·que 2: 200$000 no Rio de
ção de molestia do .Sr. Marquez de
Janeiro chegam para Uluito .pouco.
Paranaguá, do que ficou o ·Senado
O ,sn. MAnQEZ DE ·BARBACENA: - Tamb\Fo
inteirado.
eu sou opposto ao systema de misel'ia, e semTendo dado a .hora, o ·Sr. Presipre clamei pelo augmento ·de ôr'tlenado~; mas
dente marcou l)lHa a Ordem do Dia:
parece-me que o ·nobre Senador está engana1. As 3 Redacções Já marcadas.
do; o 'l'hesourelro .podePá ter P'Hl'Cl3 que1. As duas Resoluções designadas
bras, porque elle não tem senã.o l'ecebimento
na Sessão antecedente.
de sobras, e estas são remettidas ou em lets.o A continuação da discussão
tras ou em papel; demais o ordenado é muito
adiada
pela hora.
maior do que o do actual, que é de 1: goo$,
Levantou-se a .gessão depo]s ·das 2
vindo a ser o seu h'abalho muito diminuto.
horas (h~ tarde.
B·ispo Oa]Jc11r7 o"':
M6i'
P1•csideule.
V·iscotu~e
tle Caf'·
1
li'oi approvaclo o ~U'tigo 32. e tam1
thé, 1'
Secretario. Visconde âr;
bem -o foram sem discussão os artiOongon7Hts
elo
Ca11~110,
2"
Secretario.
gos 33, e 34, da Proposta.
0

0
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PRESIDENClA

DO

SR,

BISPO

CAPELLÃO-MÓR

Dil:W1tssão llo P1'0kcta de J_,ei qut'. e:ttingue o
Juizo elo P.rovedor e Escrimio dos Bel]tf,·
1'08. Disens:>ão ao Projecto (lC Reao.
luçãa que flcrlrwo sN a d.istanda
1e(J1UJ,
i?n1JtJdim.Ento
legal para

d~

uma
que as

1Jartes possam, cleixm· ele compa.fece1' pessoal1nente pam o acto llc ,·cconciliaçâo,
perante os Juizes dtl Pai!.. Entro·u em,
2u clisczts..:clo o Projecto rle Resolução q·ue
Y(:~voga. a C'cwta Régia lle 5 du Novemb1'o
de 1S08, que manda dcclant1' {}1te1Ta r1os
buliotJ dcJ Prov·incia clrJ S. Pm.tlo. -· Dis·
cussão ela P1·opostct elo Go1lerno sob1·c a.
orga·n·isação elo 'l'hesowro Nacional.

.b-.allaram os Srs. .Senadores: - Almeida
e Albuquerque, 13 vezes; 1Marquez de Ma·
rieá, 2 vezes; Barroso, 5 vezes; Oliveh·a, 3
vezes: Marquez de Inhambupe, 5 vezes; Gomide, 1 vez; Visconde de Alcan.tarn, 1 vez;
ViBconde de Congonhaf;, 2 vezes; Rodrigues
<le Carvalho, 1 vez; Marquez de B~.u·bacEma,
5 vezes; Saturnino, 1 vez; Visconde de Caethé, 2 vezes; Vísconde de S. Leoooldo, 2 vezes; Con-de de Lages, 3 vezes.
A'.s clez horas e cinco minutos,
achando-se .presentes 31 81·s. Senadó-

res, abrio-se a ses~ii() peln. lcihn·a e
appr.ov ar;f'w ll a a.cta n.n teccrl f'l1 te.
EXPEDIENTE

·SR.

iOi
ALl\!gwA

E

ALHUQUERQUI!i: -

Rlste

negocio, que ·de <RUa natureza me parecia
muito ::!'imples, tem se tornádo tão difficH.
que no acto mesmo de redacção se descobrem
difficuld3Jdes. No Projecto original o nesse
novamente redigido, princípia~se dizendo:
Fica extincto o Juizo do tProvedúr e Elsorivão
da easa. de Seguros. - Esta expressão n5.'>
é exacta; }>arece...me, que se deverá dlzer: Ficam extinctas as 'Provedo1·Jaa dos Segu-ros.
Na ultima discussão eu ouvi fazer uma. r e·
flexão, que me pareceu de nenhum }>eso;
achou-se que era difftcil haverem Càsas de
Seguros em Ci·dades contlguas, como por
I exemplo !Pe·rnambuco e Olinda: a isto 'B que
eu proponho. Que diffículda.des ha em se es·
; tabelecer uma Casa de Seguros nesta ·Cida:de,
1
e outra u·a. de Cabo-Frio? Pôde havei-a não
só em todas a~ Cidades, mas até em Villas
ou em !JlHl..lCJuer ·outro lugar. Diz agora este
nrtigo (len o a·l'tigo 6°) isto deixa sup·pôr
que se ma·nrle crca·r o Officio de .Ef:Wrivão em
todas a.s Cidades, quando não é assim. H'à
de noméaN.le Escrivão onde fôr necessado,
aliás não Be nomeia.. Portanto este 1" ·artigo

assento que dBve t'edigir-se como

j•á

(llsse: -

Ficam éxtinctar; as Ptovedoriàs ·dos ·Seguros.
- Para sa1Va·:t de tódo o escrupulo e pa·ra que
se não pense que se ha. de c1·eat por força o
Escrivão, ponha-se tambem, se quizerem no
artigo 6° estr" clausula. "se bouve1' necessidade".
EMENDA

Diga-se no fl:rtigo 1"~ - Ficam extinctas
as Pl·ovedó1'ias elos Seguros. - Altneiàa e A.Z·
1J1llj Ut?Nf1W.

Foi apoiada.

ü Sr. 1" Seoretario leu uma participação
de molestia do S.r. Senador Pedro José da
Costr. Bnnos.
Ficou o Senado inteirad·o.

Entrou-se
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exA.nte

da

.rodacr~ão

das emendas 1feitas e approvadas no
.Senado ao ·Pt·ojedo de Lei, vindo da
do~
Sn;. De[lutados, .pelo
qua1 se extingue o Jui~o do Prove-

Carnara

do·r e Esc-rivão doa Seguros; e cntíío
pedio a palavra

P.

cll~r.e

0 SR. \MAUQUEZ BE MARICÁ: - :Levantome para apotar a emenda do illustre Senador
qne é .muito judiciosa. O que se :preten:d_e
nesta Lei 6 extinguir o Juizo ·da Provedoria
dos Seguros: lHWque logo que se extingue o
Juizo, exUnguo-se o Prove·doi', Qúanto ii outra pa·rte não sei por que motivo hão ·de .ser
privilegiadas estas ·Casas de Seguros, que em
nada diotferem das de outro qualquer ramo
de negocio; e:xcepcões .são semp·ro pessimas e
não devem admittlr-se. Onde sé quizer fàzelo Seguro e ·não houver EsN•ivfí.o ·Privntivo,
pó<!o muito bem il·-se ·á casa tlo TabeUEio e
1

____________________ _____________
,___

10:?

Sessão de i3 de Maio

ahi lavr~r~M a. competente Es·erllptura.. Porém não insistirei sobre este segundo objecto; levantei~me unicamente Jlara a·poiar a
eme-nda.
O Su. BARRmw: -.Destas duas eousas
uma se faz indispensavel: ou se ha de dizer
onc não He c-riem novos Escl'ivães ou se ha
de ·adtlicionar a clausula - se preciso fôr de outra sorte o Governo passar'â 1ogo á
erial-os lndistinctamente em tmlas as Citlasern se dar ao cuidado de examinar se
são ou não p1·er.isos. Assi:m, sendo esta uma
Lei que não póde seffrer •nova.s emendas nã
Cama·ta dos Deputados, e mister todo o cui·
dado; 1porque depois de sahir daqui, só por
meio de reunião, é que se póde desfazer qualoner -ahsuruo.

o

SR.

AJ~MEIOA

E

ALnUQuEnQuE: -

Eu

convenho, em que se tleclat·e, que só se criem
Escrívães ·nas Cillailefl onile tfôr .preciso, pois
o Governo de certo não ha <le .pegar num
homem á força e dizer-lhe: "y;á ser ·Escrivão
do Segn·ro ". De mais, a pratica tem me en~
sinado, que o •Governo não leva estas cousas
tão de prompto, ·que não costuma ·dormir sobre ellas; aqui mesmo no Rio de Janeiro pas·
sou ·bastante tempo, antes que se c-riassem os
Juizes de Paz. Comtudo não ha. ·mal, em que
se faça o adiamento.
iLeu-Be a seguinte
EMENDA

c~, depois da pala·vra proaccrescen te--se - se preciso fô-r.
Salva a. redacGão. - Barroso.

"No artigo
ver-~P-·ha

Foi ar.oia<la.
O Sn. Al,:.\fEIIH. E ALnuQUBRQm:: Aqui
é que se est:á fazendo a redac~ão, por isso
·não deve -dizer~se - salva a ·reda:cção.
O Sn. BARRORO: - O motivo l])or que escrevi
salva a ·redacção - foi PB~ra se poderem collocar as .palavras, que addieiouo,
antes ou depois do verbo - prover.
O Sn.
OLIVEIRA:
Eu opponho-me á
creação uesse13 uovos Escrivães, e mesmo a
t·üspeito dos actuaes, queria que se ajuntasse
a condição ~ durante as suas vidas. - Po1R
nós lutvcmo~ de decretar a continuação de

um Juiz priva.tlvo e ttrar o ulrelto de fazer
as Esoripturas desses .contratos aos Tabe-1ltães, que até de justiça deveriam ter al.guma
consa mais, ·pa.ra coropcnsar o muito que lhes
tem tirado as novas Leis? Eu as;ento que
não.
O Sn. BAJmoso:
O nobre Senador está
equh•ocado na intelllgencin 1 que dã llo arLigo;
mas seja como fôr, agora toda a imwvação
de doutrina é contraria ao Regimento; por·
que já assim está vencido e coruo não envolve violação de Constitui~ão, ha de i-r.
O 81:1. A.L1\1EIDA E AUlUQUl!:ItQlm: - Levanto-me unicamente para dizer que se a materia do u'tigo
foi vencida, como quer
agora o nobre Senador com a sua opinião
deswancbar o voto do Senado! As 'Palavras
- I.lJ nas Cidades onde não houver ElSCl'ivãÓ
\
1!1'over-se-ha 'O officio, et-c. não constttuem
Juízo : mas se lsso é repug>nante á razão, então tambem não deve haver Es~I'ivão no Rio
de .Ta:n·eiro.
O S:a. OuvETli.A:
· .Eu fallel 1)0l' estar
persuadido que a disposição do a1·tigo ia eontra a Constituição; e se o crear IDsc1·ivão não
fórma Juizo tota.l, tnr.ma todavia. parte deUe,
e envolve contradicQão; ·POr isso recla!mei e
nin,guem potlerá disputar-me o diretto de o
fazer. Não é a minha opinião, qne eu quero
que prevaleça; é a opinião da mín·ha razão e
da minha consciencla.
·Dando-s.e finalmente por discutida
esta materla, foi approvada a reda<!Câo com as cluas emen-das dos S.rs.
Almeida e Albuquerque e Barroso,
afim de se remetter á Cama-ra dos
Srs. Deputaidos, :com o respectivo Projecto original, vi·ndo da mesma Ca·
mara.
Ap_p.rovou-se para ter o mesmo destino a redar-cão ·do Prôjecto de Resolução, criando uma Cadeira de
Gra.mmatica La.tiua e diversas ~sco
las de primeiras letbras na Provinda. do Rlo Grande do Norte.
Segunda p-arte da Ordem do Dia

Entrou .em 211 discussão o Projecto
·de Resolução, que declara ser a distancia de uma legua impedimento le-
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gal para que as pa1·tes possam dei- . pretenções; comtudo, digo, a Commissão rexar de comparecer pessoalmente pa·ra i conheceu, que era demasiada aquella restri~
o acto de reconci1iação, per i! n te os cçilo; que circumstancias h a \"eriam em que
Juizes de Paz.
as pessoas conten-doras não pudessem com~
pa·recer sem grave incornmodo; que maior
O Sr.. Ro\nRMio: - Tenho alguma idéa. seria- o vexame de uma Senhora honesta que
que ha uma Rep.Yesentação tlo Conselho Pt'fl· se visse obrigada a comparecer pessoalmente
vi ncia.l tle Minas que apresenta. um
outro em Juizo, do que o interesse, que dahi talvez
impedimento no caso de serem muitas Par- lhe proviesse; finalmente, por estas e muitas
tes e habitarem em differentes districtos; 1por outras considerações reconheceu a Commissfw
isso julgava conYeniente não esquecer esta que era indt~pensavel alterar ·a dtsposícão
especie que não deixa de ser muito attendi- da Lei a este respeito; mas não querendo
passar altém do objecto indicado na Represenvel.
O Sn. MAnQlr~:z m: lNIIX1.fHDPE: -- ·Eu as· tação que serve de base ao Parecer, providen~
signei o Parecer da Commissã.o qne. offereccu dou unicamente sobre el1e. Com ef.feito, a
este P>rojecto ·ii consideração do -senado e não distancia de mais de uma legua, não deve
tenho lembrança nenhuma. disso; mas acho deixaJr de ser con-siderada como hnpedimento
bem fundada essa {)retenção. Tratando agora legal que desobrigue as .pa•rtes de comparecedo objecto r>rinclpal, digo, que o rpl'Ojecto de rem l}essoalmente. Nós não legislamos ta.mResolução dP,ve ser admittido g~:n.~lmente e bem para as pequenas, onde os meios de
não ficar o seu effeito limitado á Provincia tra·nsvorte são poucos e dispendiosos. Na mida Bahia, une representou sobre a necessida· nha opinião o Projecto ·é digno de ser apde de semelhante metlid·a. Quando se tratou provado e até póde a.dmittir alguma ampliade instituir enlre nós os Juizes de Paz, :·~co cão.
O SR. Qo1\n l>E: - O nobre .Senador que
nheceu-se que a primeira e mais iroportantB
acabou
de fallar, 'mencionou
nma especie
das suas attl'ibuiçóes devia ser a de conciliar
muito
attendivel
pata
servir
de
exeepção;
as partes que pretendem demandar, aute;; de
fa.llo
da
mulher
honesta
que
de
certo
sem
começado o processo; tanto por ·ser esse o
graves
inconvenientes
não
póde
ser
constranpreceito da Constituição, como pela grunrJe
somma de intere.sses, que ·dalli resultarão em gida a comparecer pessoalmente. Lembram-me
beneficio da Sociedade, no que de facto não tambem a.lgnns outros objectos, que pela sua
!fomos illndidos, pois a eX/l)eriencia todos os importancia merecem ser attendidos no ardias o está comprovando. Para ter lugar a tigo, G por isso offel'eço a ~egulnte
concilial}ão, assentou-se que era necessario
que as ·P.roprias partes comparecessem e qu~
só fosse rudmittido Procunlldor munido df'
poderes illimitados, no ·caso unico, em que ellas provassem a impossibilidade de comparecerem pessoalmente; receia:ndo~se que de outro modo raras vezes fosse intentado rom
proveito o meio da conciliação. Comtudo, bem
que sejam .grandes as vantagens, que resultam do comparecimento pessoal ·das pa·rtes interessadas que mais facilmente -do que os
seus Procuradores, podem ser levadas á reconcilia.r-se, ainda com sacrifício de alguma
porcão dos seus interesses, havendo um Juiz
de Paz p·rudente, que saiba emprega·r a p-ro·
posito os meios ·de couven.cel-as dos inconve~
nientes de um .processo ·ou sem razão, illegalidane c até ;<is veze.;:; raiH'icho dB !;u-as •

E:iHENDA

Exceptuem-se do comparecimento "Pessoal
mulheres honesta-s e moradores além tie rios
candaes e esteiros invadcaveis sem pagsagem
publica. :Salva a l'edacçfw. - Oorni.de,
Foi apoiada.
O SR. ALJ.miDA E ALRUQUERQuF.: - Não
posso convir, Sr. <Fresident.e, nem no Projecto nem na emenda; tudo é muito acanhado e
lHW mais excepç;ões, que se façam, não servirão de nada. O nobre Senador na sna eroenda B.Jp()nta, como imJ;~edimento legitimo -rios
cauclaes: - mas é preciso, que se lembre
que a declaracão de serem eAses rios candaes
ou não caudaes, depende da vontade do Jub:
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de Paz. A distancia de. urna; l&gna. ·conaide~
rada na Resolução, como impedimento legal;
o que vem •ta:mbetn a ser? Nos sertões do
Brazil e mesmo en1 lugares que não têm nome de sertão, .o visiu·ho mais chegado mora
na distll!ncia de quatro ou sela leguns. Todos
estes remendos não prestam para ·cousa nonhuma; é um verdll!deiro amontoado de reta·
lhos de todas as côres, absolutamente inutll
para o ,fim que se p•retencle. Eat1:1 :Lei fo1 feita
com o maior acan·hamento possi·vel. Pois to-dós os oonttatoB do mundo podem ser feito~
por •Procuradores e só este deverá ter a exeepção da I'eg·ra, não passando muitas vezes
de ser motivado por uma transacção de quast
nenhum valor? De obrigar as partes a cbm·
parece!' pessoalmente no acto da conciliacão, longe de resultarem .bens, resultam muitos- males; porque de ordi·nario ha muitas
diificuldades em concHiar as partes do que
em conciliar os ·Procuradores, por isso, que
estãa mais a shngue frio e l'láo menos susce~
ptiveis de caprichos em questões 1 que muita~
vezes desejando ver acabadas por intervefi•
~fto sua.. A expeTle.tic.ía tém mostrado que
aigu'lls JuizM de Paz, alnd<\ que a par.te hão
appâ·rega, julgarn; ao mesmo tempo, que ou•
troa a mandam buscar por Offi:eia:l de J·t1s•
Uca e ape~ar da ·Lei entendem que o melhor
m;eio prulM'i-co ele ·qUe podem :bzer uso, é
nietter 0 homelli na cadeia. O nobre Orador,
autor ·da emé:lidà falia tambe.m etn mulher
honesta; mas, pergunto, -quem deu ma.is di•
reito a essa do que á deshonesta! Em geral
as mulheres são muito difficeis de se col1'ciliarem por si -mesmas; e portanto o seu compareciinento pessoal, longe de ser vantajo:o
seria nocivo. Eu o:f.fereço uma emenda e creio
que ella preenche completament~ _o _que convém sobre eate objecto de concihacoes.

Jl'oi apoiada.
O Sr. Presiclento intm'-I'ompeu o
debate pa•ra .nnnuneíar â Deputação
que tinha de rwrcseutur á Regencia
Provisional o Discurso l'm t·esposta
·á Falia do Throno, que se approximava a hora. lleHigHada Itara o desempenho destsa Conurli~l';l\o; cm con~equ:encia do .que sa·hio iznrruedtatamente dá saln.
Continuou então a dlscus~ão; disse
O SR. O.t.rvEIItA: - Deus me livre, Sr.
Presidente, de dar poderes illimitados a nm
Procurador! Se assim fôr, tendo eu de demandar ceill mil cruzados, ·póde lrtuito bem
acontecer que e1le v·á co:t:n ésses pode1·es illi'mítados e fa!}a por meio de conc11iação com
crue eu receba só vinte é o resto seja repartido entre elle, e o meu devedor, •ficandó
deste modo ultimado todo esse negocio, e o
rueu direito prejudicado legalmente sem me
restar o mtniruo tecm•so. Tudo isso sertã bom;

ttH.ts hão me agrada por eerto. T·à:tnbem não
vou pél::t axcepção declarnàa no Projecta:
porque sê admittirmos a distancia dé utna le·

guà, eo-tno i1n.pedimento legal, SElgue~se qUé
quasi :r'linguern comparecerâ, pois t1em mésmo
as pessons desta ClH'te, mot•.adores, por exemplo, em -Botafogo, se1·ão -obrigadas a comtm.
reeer perante o Jtiiz de Paz do Engenho V~
lhCJ. Deseja-va que me -dissesseJn o que ha de
fazer um Procurador, que não llóde -conhecei·
a fuh·do as cil'ctlltlstn:ncia.s do seü ccmsti tuihte?
De tnais, cõtiio oa Procuradores, que de oo··
dinario se namêàni são os mes-mos que vão
âs audien•cias e estes têm todo o interesse
no Mguimento da càusa, é natural que 1evan·
tem c•()ntt•à a conciUàiCão 1maio1'es estOl'vos
do que a própria pat·te, pois a taes calJe o t'l·
tão - Deus desavenha a qt1em nos manteLeu e mandou á, lVIesa a SeJgu:llll;e
nha. ....__ A mlnhR opinifi.o é que se rejeite a
Resolucão e todas as sn-aa emendn.s e Qt{e
subsista a Lei dos JuiMs da Paz; tanto -mnts
qúe à or-d. Ltv. 3° já ·reéommêndavtt a reI< As conciliaçõés perante óS Juizes de Paz
conciliacão aos Jttizes, ·como um meio efflcaz
poder-se-hão faze·r por meió de Pl'oéttr:adores de dtml•rtuh· o mttr!ero das demaudasj e esta
munidos de poderes Ulitnitados; devendo só não se faozin porquê Juizes e P.rocu1·ado·
sempre na cita!}âo que :vara. esse ,fi'm se fizer res todos m•ttm intm•esslidôs na fál.ta. d·e condeclarar~se ahtevíada:Iilenté o objecto, e os dliáÇâô. Deve portanto cahir tanto o Proje. .
fundamentos da acção. ......,. A1-me1ctll e Alb·u.· ctô como as emendas, tinia vez qué se quer
one se realisêln !\s conciliações.
'- '
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Sn. l\llAl~QU.!!:z; DJ<; 11\HAl\LlJUl'E: -

Pl'm·

ci>piarei por onde acabou o nobre Orador. ,j
Ordena~ão é certo que determinava se em·
prega.sse o meio da condliação; mas um rapaz
que sahía da Universidade fazia. a sua leitura c bem pouco de ordinario lhe importava
o mais. Quando em p·rincipio fW tratou aqui
_este negocio das conciliações, expuzeramrse
razões prô e contra o comDarecimento pessoal
das partes; eu fui de opinião ·que 'se lhes
désse a liberdade de comparecerem pm' ·P.ro·
curador-es e ainda não pude convencer-me do
contrario, a,p.ezar dos esforços que se têm
feito para demonstrar que é vantajoso. O que
vni faze1·, como j·á se disse, uma pobre mulher á presença do Juiz tle Paz! Talvez expô·r-.se n. .grandes males. ·Ponderou-se que a
llscolha recahiria ás mais das vezes em Procuradores de Causas; não é assim; ha Advogados, ha •muitas outras pe~JSú~U.l pt·obas e inteliígentes, a que.m se possa ~onfiar essa tarefa; quem esco1he procura sempre um homem capaz e da sua confiança e não um desses Procuradorea em quem assenta o ri.fão,
que eitou o nobre Senador. Sr. Presidente, eu
voto pela emenda e accrescentar~lhe-llia mais
estas palavras ficando revogado o .paragrapho 1<> do artigo 6~ da Lei que creou os
Juizes de Paz. - Assiro se estaJbelece uma
regra .muito geral. Nós queremos a Liberdade ·Civil em toua a sua pleuitude, não queremos que o cidadão seja obrigado a p-raticar
pessoalmente um acto que pôde muito bem
praticar por roeio de outrem. Querer a Liberdade e fazer Leis que lhe são oppostas,
é absurdo.
0 Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE:

Ú

llO-

bre Senador o Sr. OU.veira principiou dizendo que Deus nos liv·re de Procuradores com
poderes iHimitados; e acabou ·Propondo o
contrario do que mostrava desejo. Diz o nobre Senador que quer a iLei como está; e o
que ,prt~screve ena senão poderes illimitados?
Eu não comprehendo isto. Suppõe, que o Procurador ha de ser necessaria·mente Solicitatlor; donde esta conclusão? 'Porventura n·ão
se poderão nomear outras pe~soas, ~üém das
!lessa classe? NflO lmvt:n-á ninguem de confiança? 'l'odos os homens gerão perversos?
Pelo mesmo princinío do. nobre Senador, nrio
devem tambem comparecer as proprias Partes; porque se o Juiz estâ. de mãos dadas com
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os que procu·num ,a chicana do Fõro, não se
fa~

a con:ciliaoão. Em que Pai:z; do Mundo se
tem adoptado o Systema de serem a.s concilia.Qões forç.adfl.s e as Partes constrangidas a
conipar'i)cel' .pel··ante os Juizes de Paz? Leia-se
o Codi·go Francez, e ahi se verá que pa:.ra as
conciliações .se admittem •Procuradores. Nas
Procurações dão~.se muitas •Vezes poderes am·
plos; e se isso pôde fazer~se. em que não ha
inconveniente algum, logo que haja boa escolha de Procurador. Eu assento a minha
emenda.

o

SR.

VISCONDE DE ALCANT.lRA.: -

A

Lei

dos Juizes de Paz é um dos maiores absul'·
dos, que têm sabido da Assembléa .Legislativa; essa Lei ata-ca directamente o Direito
Constitucíon·al; porque a Constituição garante a todo o Cidadão a sua .Propriedade em
toda. a plenitude e essa Lei lhe dá um grand·õ
córte determinando - tu não poderás transi.·
gir com o teu adversaria antes de principiar
o Utigio, sem que pessoalmente compareças
pal'a o !azer. - Que necessidade ha de coarctar .por este modo uma parte ;p·r1ncipa1
dos -direitos indiv1duaes dos Cidadãos? Não
poderão elles administrar os seus bens senão
por si? Serão nullas as disposições Constitucionaes de maiol' monta ou será a Constituição um nome vão, que de na rla ·sirva? Em
todos os contratos do mundo, até mesmo naCJttelles ·que tão llonsagrados peJa Religião,
como é o Mab•imon1o, admítte~se um Pro·
curador, que me represente; e não hei de po~
der transigir sobre a imp.ortancía dos jor·
naes de nm escra.vo ou ·sobre alguma outra
bagatela, ain·da de menor monta, senão pessoalmente? Isto é absurdo. Demais, essa Le.i
impõe privação de recursos. Onde no mundo
civilisado se deu um caso de que não hou·
vesse recurso? Pois um Juiz ue Paz ha de
fn1.er-me ·quantas iujustiçaB tlui.zer, e não hei
de tor o direito de queixar-me? Em que partl3
se vio um Juiz de Paz autoásallo para julgar .sobre a propriedade? Tud'.l isto são cousas novas para. ruim, e de que não vejo ex·~m
·Plos entre n,s outras Nações. Porém, deíx;mdo isso de parte; como ê que se póde mandar um Procurador p·ara dizer so (lucr on
não a:nnuir oa mu·a prdposta ta!.vez impro.
visud·a, com esta ou com aque!b condiç)\o?
Note-se que as Nações, C]ue segundo a fórma
do seu Governo, têm estas Autoridades, tem
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mais uma outra entidade; isto é, corpos intermediarias entre o Procurador, Solicitador
e Advogado. Nõs queremos arremedn.T o 'luc
têm a;s outr·as Nações; mas á força de qu~rer
a.ndal· ·depressa tudo crmfundimos, tudo baralhamos. A emenda do Sr. Almei-da e Albuque!'quc é muito boa; porque ~vai pôr uma
barreira. aos excessos do .Juiz de Pa~ c eu
estou por ella.

dous auuos seja tão brevemente altc1'ada. Opás emend'as e estou pela Lei.

ponho~me

O SR. AL::\:[]~JDA

_E ALBVQUEHQ1j]i;; -

Então

por uma Lei sel· moderna deverá aturar-se o
mal que della provém, sem curar de evital-o!
Não acho isso eonforme á boa razào. Em toclô
o Brazil se tem experimentado ,grandes males por serem obrigadas as proprias Partes
a comparecerem pessoalmente, a.inda quando
sejam
pessoas faltas de necessaria capacidatle
O Sn. BARRoso: - 'Quando aqui se discutio .a Lei ·dos Juizes de Paz eu ful um do;; expôr os seus negocios. Tenho conhecimento
que me oppuz, fortemente, a que passasse, de um facto acontecido no Rio Grande do
como passou. Disse-se então que a fórma e~ Norte, que bem prova quanto e preciso acabar por uma vez com este comparecimento
taJbe'lect.da opana se Jazerem w~ ·coneiliações
forçado. Um Juiz de Paz chamou a um homem
havia de poupar um bom numero de Dema!lpara desistir de uma demanda e como elle
das e com effeito assim veio a acontecer;
não q_uiz ir, o tal Juiz de rPaz, sem mais at·
porque muitos, -pa:ra evitar o acto forçado do
tenção alguma., •Pregou com elle na cadeia
comparecimento pessoal, abandonarão o seu
por 30 dias, e carregou-o tanto de multas que
direito; eu mesmo sou um desses que só comfoi-lhe preciso vender um boisin·ho, que éra
pareceria quando se tratasse de uma granúe
toda a sua ·riqueza. E·ís aqui o modo de conporção da minha fortuna; .porque antes quero
ciliar pessoas que se não sabem defender, e
perder e ·perder não pouco, do que andar 1por destes exemplos não ha um só, ha muitos.
audiencia.s fazendo p·apel de ·demandista. O
O Sn. RoDRlGUES Dl<] CARVALHo: - Como
inconveniente, que -afferece a concessão de fui con-tra a Lei desde o seu principio, agora
poderes illimttados, parece-me que não é tão continuo no mesm-o modo. A ex.periencia te1Ú
grande como o inculcam. Se a, {1uestão fôr mostrado os graves damnos, que dahi se se·
importante e a Parte interessada. não tiver guem, e nós devemos remediai-os quanto anem quem confie, V'á então pessoalmente; :mas tes; porque não viemos aqui :para outr·a.
vai porque quer ir e não por ser obri·gad'a.
cousa, que não seja o trata,r dos interesses
rQ SR. MAnQUEZ DE J:~HA~mUPE:-A Com- publico~.
missão de Legisla~ão reconhece as difficul(Orou ainda por algum tempo; por~m
dades de organisar uma boa ·Resolução, res- nã.o fol ouvido pelo Tacbygrapho Lagos).
tr-ingindo-se ao objecto da Representação -do
Ap-provou-se afinal este Projecto,
Conselho; .e estou ,convel!lddo de ({}jUe não
conforme a emenda do Sr. Almeida e
preenche o fim desejado, pois se remove alAlbuquerque, afim de passar á ultiguns inconvenientes, deixa cmntudo lugar a
ma discussão, julgando-se p•r·3hHlkaoutros ·muitos que terão de continuar como
da a emenda do Sr. Gomide.
até agora. ·Por conseguinte, creio que a Resolu!;;ão deve cahir, assim corno todas as emenJ' crceirct pa rt c ela Ordem elo Dia
das e que a Commlssão de 1Legislação dever>á
propôr uma outra medida, que seja mais am·
Entrou em 29 discussão o Projecto
pla e de maior conveniencia publica.
de Reso~ução, qne revoga a C::t!'ta RéO Sn. VHlCONDE DE Col'iGONHAs: - Levangia de 5 de Novembro de 1&08, que
to-me para fazer uma reflexão; a ·Lei dos
manda declarar a guerra aos Indlos
Juizes de P.az, quando veio da Camara dos
Bugrea na .Provinda. de S. Paulo, coDeputados, estabelecia isso mesmo, que agora
meçando-se pelo artigo 1°, a respeito
se quer, e que então não pareceu bom e se
do qual disse
alterou; mas o certo é que tal ·qual passou,
o Sit. AurEmA E AumQUER(~l!E: -- Eu
tem produzido gr·andes bens c não -acho razão
para IJU6 uma Lei, que foi promulgada ha acho, que será muito vergonhoso apparE-.eer
1
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um neto Legislativo, cm que se mostre ao semblúa. Geral no ado ela a.bertura da Sessil.o
mundo ouc temos sustentado uma .guen·a tão Legislativa, e congratulando ·se com a Naçiio
barbara. .e que .ainda no anuo de 1831 se tra pelo inesperado e Pl'ospf',ro evento uo di-a. 7
tavam. hostihmmte aos naturaes do Brazil. ele Abril, louva e agradece o ze~o, justiça e
Portanto, não é unta. medida Legislativa, que moderação com que a mesma Regeucla tem
cumpre toma.r; o Governo é que deve pro- procedido para acal.mat' as paixões, socegar
videnciar prompta e efficazmente sobr·e este os espiritos e segul'ar a ordem .pubUca, com
objecto; o Governo é que deve fazer punir os provando deste modo o illimitado patriotismo
Presidentes e .Magistrados que tem consen-tido que dil'igio a escolha e nomeação dos seus
distinctos t-.lemi.Jros.
nessa barbal'idade execra.nda.
O SR. MARQUEZ
DE
lNHAnillUPE: Sr.
.:&.;n tre os mui tos e impo1·tan tissimos obje.
President,e, de&de 1500 nós fazeJmos guerra eLos, aue ex1geru a attengão das Gamaras, o
ao8 Inc!ios; por·q ue naq uella época, tu tento o Senado um·;:\ na presente Sessào pre:ú~reLH:l~
e;:~tuuo das suas forças, não havia.mos ceder<:'iqueHe;; de mawr e ruais decidido ll.Htrt:~Stl
lhes o c:ampo livre, .para. que vie::;sem a salvo N aciuua l, aprovei tau do as informaçlibt:i sob r\;
dev,astar as nossas Povoações. Ora, se elles a Alllliinistraçao Publica em o;:; ::~t.ms Cil versos
e com pa.rtie:u \aridade estes denominados Eu- ramos, que lho o.l'ferecem o:; l~etatorios dos
gres, ainda mesmo ·depois não têm deixado Ministro.<> o Secretarias de JJJstado, O Senado
de vir, sempre que podem, fazer·uos urna reconhece a Ul'f.W'!lcia e utHitla.de que precedeu
guerm de devastação, ele incendio e de car
e seguia-se á nomcaçào d·a Regencia Provi
nagem, julgo que não deveríamos ficar de -oional, e conco1Tcrá de sua. parte para rati·
braços cruzados e que el'a natural tratar de ü~ar aquelle acto, bem como cuidará desve·
defender-nos e repellil·os. l!Ju não estou pelos JadaD.,ente em promover os beneficias da
principias da. Carta Régia, que manda fazer Nova Regenera~ào do Imperio pelos meios di·
a .guerra geralmente; porque j,á. se ccntam rectos e infalliveís, que os recentes aconte·
muita,s 'Iribus domesticadas e entre as qnaEs cimentos PolHicos têm franqueado á presente
tem feito progresso •a Cate(:hese; mas a res· Legíslatum.
peíto das outras, que estão em circumstanciac:;
O Senado, convencido da necessidade que
di ve1·sas, a guerra deve ·contin·ua·r. Concluirei tem o Governo de ser auxiliado poderosa·
dizendo que visto existir uma Lei, C(UO é pré- mente 11e\a Assembléu. Geral nas actuaes cir·
ciso revogar, para deixar de •ter o seu effeito, cumstancias, se pr%tará ·de bom grado ,áquel·
e a qual os P 1•esidentes das Pr·ovincias não J.as medidas Legislativas, ·que parecerem ad
tinham direito •p•a.ra obstar, ainda. qUa.}ldO a optadas para firmar a ordem publica, pre·
considerassem muito }njusta, 'Em vato 'Pelo renir os attentados da. ambição e debell~r so·
bretudo a a.narchia., ·quando e}la. ouse mos·
Projecto.
'i··: ··
,Intel'rompeu-se a d,i.seussão por trar·se ero algum lugar do Imperio, amea·
haver chegado a Deputação, já men- çando subverter a paz, e harmoni-a social ou
cionada, e obtendo a palavra, como a Constituição Politica, que havemos jurado
observa1· e defender; esperando todavia o Se·
Orador della disse
n-ado que taes receios se não realisem no solo
0 SR. MARQUEZ DE BABBACENA:-A Depu- Bra~ileiro, onde a razflo e os solídos princi
tação ehegou a.o Paço da Cidade, não dir·ei pios da Liberdade e Independeucia a·vulta.ni
se foi ou não recebida. com as formalidades e se diffund(;!Jll de dia em dia e cada vez mais
elo estylo; l)orque as .ignoro; mas po.sso di· por tod;~s as classes e em todas as P.rovin·
zer que ·fomos apresentados á Regencia. Pro- cias.
vi~ional, e que en tive a honra de repetir o
O dia 7 de Abril .ser!l. sempre memoravel
nos fastos do Bra.~il; elle cobrlo de gloria
seguinte
os filhos da :_p~tria, demonstrando que eram
DISCURSO
dig.nos 'da Indepeudencia e ,Liberdade que tiÍo
"Senhor. O Senado ouvi o com mui ,grande heroicamente sabiam ·defender, como soul,)e
satisfação o Discurso, que •a Regencia Provi· ram conquistar. Elle .fez subir ao Throno Im·
sional, em nome do Imperador, dirigfo á Aa· perial a Inuocoucia Majestosa na PessQa. Sq.·
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grada do genuíno Bra.ziloíro o Senhor D. Pe- ' que torn~l e::>..::ntvos os homens nascidos no
dro Segundo. Elle emfim dissípou o futuro •nosso solo; neste momento, digo, ha d-e o
desastroso, de que o Brazil foi a.meaÇ<Hlo, e Corpo -Legülatlvo negar-se a ir com a vonapresentou ás esperanças da Nação o pro~pe- tade ·daquella Província? Eu não sei, Sr. Precto g•1orioso de annos ·bemaventurllJdos, que I sidente, que pretexto se possa allegar; di8.Sú
devem succeder-se daqui em diante e que se- q_ue •devia:m-os ·cortar os abusos flUe ~a-inda
rão memorados nas idades futuras ·pelas a:vançam a barbaridade além do que a meseminentes virtudes e talentos elos BrazHeiros, ma Carta Régia determina, e não ha duvida
oeu amor á. ordem, obecliencia ás Leis e iu- alguma nisso. A Carta Régia fixa 15 am1o::;
abala.vcl a.dhesão á Constituição do IlllDerio. ou o que na verdade é, para a duração da escravidã-o dos Indios; e -quem toma a nota do
'f.en do concluído a lei tu r a, accres- dia em que uma Bandeira aprisiona um In·
centou o nobre Orador que o Presi- dio -para ·fiscalisar o tempo em que a escra·
dente da mesma Regencia respondeu vidào deve acabar e ·fazel-o restituir á liber·
dade? Ninguem certamente; a Carta Régia,
nos seguintes termos:
q 11 e marcou este .Jongo prazo, 1não deu pro"A Regencia Provisional, em No me do videncia alguma sobre a maneira de verifiImperador, agradece as ex-pressões do Sena- car em tentpo a liberda.de dos Indios prisiodo, e con-venci'da da sabedoria do mesmo Se- neiros; elles ficam eternamente escravos e o
nado, não póde deixar de presagiar grandes mais é que lambem -seus filhos; e são venbens á Nação."
didos de possuidor a ·possuidor, e o captiveiro
é perpetuo; isto é facto, de que tem exepe·
F'oi recebida esta. Resposta co1n riencia quem tem viajado pelo interior de
muito especial agrado.
algumas IProvi•ncias do Brazil; a Carta Régia
'Conti·nnando a. discussão que por pois deixou o get·men do abuso, quando se
esLe inC;idente se havia interrompido, esqueceu de providenciar sobre o termo da.
do artigo 1 u do Projecto de Resol u- escravidão, que impôz aos •Indios prisiouei·
ção, r1ue rcvog!t a Carta Régia de 5 ros na guerra. O nobre Senador que me pre·
de Novembro de 1808, que manda cedeu, estando de accôrdo nestas Yerdades,
declarar a guel'l'a aos Indios Bugres nego toda·via a necessídade da presente Rena Provínci-a de S. Paulo, orou deste solução e diz que é ao Governo a quem toca
tomar estas .medid<.>.s e que para o Corpo Lemodo
gislativo é vergonhosa a -mesma Resolução,
.
o Sn. SATuRxmo: - A Resolução {_l_Ue porque denuncia ás outras Nações a existennos occupa não pôde ·deixar de passar pela cia de Indios escra\'OS no Brazil na 'época
sua incontestavel utilidade. Ni~gnem ~eg.a ~ctna~; p~·inc-tpiarei r~spoudendo ao que diz
quanto é horrorosl:l, a conservaçao dos mdi· 11 1espe!to a comlpetencm que o nobre Sen'1.genas 110 .estado de escravMão; quanto ataca 1 dor suppõe ao -Gov-erno no presente caso. O
os prtncipios -da humanidade; a Carta R'égia, I Governo não póde dar providencia alguma
que se trata de revogar; e quanto importa efficaz para abolir a escra·vidão destes misecortar por uma vez os abusos, que ela exten- raveis sem fazer .cessar o effeito da. Carta.
são que sa tem Liarlo a esta mesma Carta Rég-ia que dá facultlade ao-s apresadorE's elos
R6gia, se tern seg·HicJo. Com effeito, no mo· Indios de os fazerem escravos por certo numenta em nue 110 Brazil se e:xti·ngue p-ara meTo de annos; porque nascendo e~ta. faculsempre 0 trafi('.O, qu 8 conduz á escravidão -os dade de uma Lei que não foi clerogatla., ;;()
, Africn.ncs com 0 bem conhecido "Sacrificin de ao Corpo Legislativo compete esta revogação
diminuir considera''elmente os braços a .sua c não ao mesn:o Govet~no. Diz o nobre SeAgricultura, preferindo generosamente a glo- nador -que esta Cn.rta. Régia declara a guerra
Tia de ostentar um acto de •lmmanidade; aos aos Iudios, e ctne para fazer cessar o seu efinteresses que a olhos vistos lhe ·cessam, -pe- feito basta fazer a paz, o .que compete a.o
de a <Provinda de S. Paulo que se extirpe Governo, -assim é; -mas os Indios que foram
do seu sei·o esse resto da legislação barbara prisioneiros durante a .guerra e que n-ão te~
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nham ainda preenchido os annos de sua escravidão, deverão continuar nella? Não, certamente; e então só o Cm·vo Legjslativo pôde
fazer cessa1· este effeitn que nasceu de urna
cousa odiosa e que ·é preciso fazer dcsa_pparecer de -todo. A ResoluQão vai-nos humilhar
ante as outras Na!}ões; porque •nos denuncia
de conservar ainda escravos! Eu ni"to posso
comprehender como nos humilha uma providencia que faz desappaL·ec-er do Brazil os es·
cravos qne t·ealmente existem. Toda. a Elut•opa vio a -Cart~ Régia que ,pretendemos revogar; as suas disposioões -foram até censuradas com o mais ardente ridiculo. e muitos
estrangeiros, que têm viajadn e viajam aínrla pelo interior do nosso terri-torio, pl'esenciará os effeítos desta legislação barbara, e
os manifestará nas memorias que publical'-em
e são vertidas em muitas linguas; como pois
esconder -esta nodoa que ainda nos resta, e::;·
condendo a escova, com que a pretendemos
a.pagar -e ficando a nodoa B},"'POSta aos olhos
de todos? O que nos póde eausar algum pejo
e o não ter apparecido esta Resolução ha
majs tempo; mas não se prolongue por isso a
fa.Ita. c1ue nos põde set· com nmi-ta justiça
imputada; voto portanto pela Resolução.
o sn. AL-r.·rlnoA E ALnUQUERQUE: - Eu
vejo na Oonstitujc;ão (leu). Desejava agora
sa-ber: por que fataliéhHle os Indios do Brazil, livres por nascimento, ;perdem essa qualidade e qual ·é a
que boje autmisa uma
guerra tão vergonhosa. O -mondo i-nteiro ha
de assombrar-se, vendo, que no anuo de 1831
ainda no Brazil se está fazendo .guerra aos
o resultado reduzi1-o!:i
Indigenas, e que
á escravidão. Sr. Presidente, ser a ·consequencia do direito da guerra o reduzir os
nprisionaclos á escravidão, pa.t·a mim é cousa
inaudita. Estando por si mesma revogad~
essa Carta Régia, tudo o que ha a. fazer pertellCe ao •Govêrho; el1e e só elle é c1ue ~deve
p1·ovidenciar sobre este objecto; elle ·é que
deve pu•nir as autoridades, {}Ue têm consentido nes.tes attentados e até constranger os
particulares a. pagar os prejuízos, que tem
causado a esses infelizes, a quelll conservam
como escravos. Não se pôde admittir, que o
homem. que nasceu de livre ventre no solo
do Br~zil, seja reduzido 'á escra:vidã.o; por
esta razão opponho-me ao Projecto. Se tal
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Projecto 3 pparecor nos olhos das Nações Estra•ngeirr-:.f:\ n.ada n1ais natural do que dizer--se
que o BrazH e~:t<l. tão atY~zado em ci:vilis::tção, qne ainda no aune de 1831 re\'og-o 11 umn
Carta
que mand,1Va reduzir os naturaes do rne!u:no Brazi1 á escra:vidão. Evitemos es-te opprobio e deixemo.~ ao •Poder Executivo o cuidado de providenciar, como lhe
cumpre, sobre esta. materia.
O -8R. Vt~(·ürmli~ nE Cnxno:'\H~R: _ o Poder Executivo não pôde dar pro-videncia algurna emqnanto •nã.o for revogada a 'Carta
Régia. Diz--.se, que •é vet·g-cnhoso ap_p.arecer
este acto LegisJativo; nilo o nego; mas se
ha ·necessidade de revogar essa. mesma Carta
Régia, até pcrc1ue o Conselho ·Geral da Provincla de S. Paulo, na sua Repre:>entilção,
assim o pede, funda·ndc-se em razões muito
attendiveis, ·sem du·vida a Resolução deY<'
passar. O fim desta Carta Régia vem como 0
de outra que versa s0bre a Provinda de Minas, em v-erdade não foi t~o máo, cerno se
pretende; -queria·.se poir este modo tpõr ,08
povos àessa ;Provinda ao abrigo das correrias devastadoras dos Jn-dios. com {jUe ainda
boje são avexndos em alguns pO'ntos mais remotoB. As Cartas
·é certo, qua não
autorisavam a escrav1sação elos Indios ap1.·i~
l'.donados e que só permiltiam que se a;1rovei·
tassem os seus se'nriços por nm determinad D
numero de a·nnos e isto afim u~ serem fio·
mestic&dos; mas ap-ezar das di~posiçi5es das
Cartas Régias ninguem jgnora que cllas têm
serYido de pretexto para submetter os tlesgraçados Indios a toda a sorte de violencias
e de malfeitorias. Nestas circumstancias era
do dever da. Ccmmissão, á vista da. Repl'csentação ·do Conselho Geral da Provincia de São
Paulo, e dos princilpi•os de c-ouveniencia e
de justiça, em que é fundamentada~ lH'Oceder
como procedeu offerecendo o •Projecto de Resolução, que se discute e que mer·eee ser approvado.
1
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0 SR. VISCONDE DE ÜAETIIG;:
Sr. Presid.ente. Pedi a palavra, nv.o só para dizer
o que sinto sobre a materia em discussão,
como ta,mbem para informar a esta Augusta
Camara, que igual providencia ·á de S. Paulo
não tem .sido r>recisas em Minas Gel'aes.
Quanto á primeira parte sou de voto que
esta Resolução, que muita honra faz ao
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Conselho Geral, deve pa:ssar tal qtlal, pm• ser I tados com b1•anaura; e beneficencia, <é o
.fundada em vrincipios de evidente e mani- mesmo que dizer ·ctue àJli tem havido mais iifesta justi~n a :favor dos miseraveis J ndto:::, lust.raçfio, e que se tem adoptado tthl melhor
que sendo genhores ,naturaes do terreno em SYtJtema. pat'a se obter a élvilisação dos ·inesu
qne habitam, não SÓ fli'iO E'~po1iaclos Yiolcntn· mos Indlos; pelo menos é e,;sa a <lonclnsão,
mente del-le como rednzhlos a r.npliveiro pelo cjtle eu dahl tit'ei; mas isso nada lnflt1e •pa.ra
espa.ço de 15 annos. Sr. Pl'esidente, cnf:lta n que este Projecto hMa de passa.1· pelo meu
crer que :no secnlo 19 appRt'ecesse um pa.- voto. Não se argumemte qne ·a Ca1'ta R!égia
drão de tanta i•niqui.dade, postergadas a 1'a· tem foi'Ca de Lei; porque e11a cahio por sl
zão, a ·iustiça, a humanidade. Mas nf1o nos mesma., e tudo {JtHtnto ha n fazer é acto do
admh·emos; .se lançarmos mão dà historia, Gover.no. Dizer·se, que faz nnlÍta honra a 1'e'Veremos ainda factos mais atro~es, pratica- vogaç;ão; eis no que eu não posso convit;
dos contra estes desgraçados; veremos, que quando nada mostrasse) qüe o Governo tem
até ·eram mortos a sangue frio 1 para as suaa conserva(lo debài·xo lla jUgo do éaptiveil:'c>,
carnes servirem de alimento a. cães de fila! a.pezat' de i-nstallada ·a Assembléa 'Geral, e da
Deve, pois, revogar-se a Ca.rta.
de 15 do Collstituír,ão Jmn.da em 1824, até homenf! naNovembro de 1808; c ·nfio ne tlign, qne esta. tmaes elo Pai?" e quo nnsceraln livl'·es. Isso é
revogação .não ·é precisa por f~lll), f.('r cndnc:t- odioso; é shn od.io~w. tot·uo a diiel', que tedo; porque tendo força de 1ci, só ·pol' estf> H·ham estado sttjeitos 'á escravidão homens
modo se devem julgar idesli•grulor:; elo seu (flte algum dia poderão ainda vir a ser Secumprimento; cs 1que •tinham obl'ig<wão de nadorêS cotnnosco. Por consequencia f:iUStento
obedecer ·á sua disposição. Passando agora á que a Carta Régia está revogada por sua na.·
segunda parte; informo cme criadas as setf.l tureza e ao Governo compete dar as provf·
Divisões do Rio !Doce para r~>pl'itnir em clif- dencias que forem precisas.
rerentes pontos as cm't't'l'ias c ataqnefl tlns
o Sn. Oom;m nl!l LAofl:s: SA estas hor·
Imlíos BotocmloF~ contt•a os noi'ISM. Colono~. ~ aas vivessem no ef:ltarlo de paz, inconveniente
qnP- na matte. se acluwam estabelecido~>, per- e injusto set•ia faze1·-lhes gncna.; mas ·llâo
mittio ·á. Providencia qne fosse nomeado Iu- 2 uccec1e al'!sim: ellas existem num estado de
spector ·dessas Divisões um homem ele luzes guert'ft permanente; todas as Fazendas, que
e de coração philantropico 1 ·Thomaz .Quid_o estão nas bordas das .mattas, em que hahiMarliere1 tirado da ·Tropa da tn. Linha da taro, são atumdamente infesta.das ·pelas suas
Pt·oviucla; este Inspector convencido {le que correrias. Nestas circumstau'Cias pareceu co~·
os meio~ de rigor tantas ve11es Dl'atlcados sl1 veniente ·autotisar por essa -carta Régia aos
servian1 d~ tornar mais desesoperados os ln· moradores daquelles sitios 1 não só para se
cUos, lançou mão dos de .br::wm·a .e ele beno· defenclereJn, IUl:Ui para se utHisarem por alficencia.; pôde ·conseguir delles que o respei- guns nhnos {los Aerviços daquelles Ind1os, que
tassem como .P1nl, obedece1ndo-Jhe, cnmo fi- aprisionassem, Eu reconheço, que os Iudlos
lhos; desta fôrma se ronservnram os ditos t~.m plello direito ·â liberdade e que nã.o de~
BotlHiudos, pelo tem})o em ·que fni Presidente vem set• pl'lva.dos della, nem mesmo por um
ela :Província; ó VP.l'dntle, que este Thomaz só dia; mas eutretanto a Carta R,égia faz
Cuido foi cleJ)OlH refol'mtnlo cm o posto de parte da nossa rLegisla.ção e como qualquer
Coronel e que lhe HlWCO!lcu ontro Insp~cto1·. ' pa.l'te da nossa Legislação ·que não seja con~
'· em cujo .exercido nfí.o me cnm:ta ter hftvido tt•at•ia .~. Constituição só pôde ser revogada
altel'ação na m:.wc.htt encetada. Portanto ne- pol' uma Lei particuln.1\ digo l]UB deve .a<pn·hum moti·vo plausivel tem havido, para. qne provat•-se a ReRolnção; nlhis a r.arta Régia,
. 0 Conselho do ,Governo Provincial houvesse
apezar de uão estar no espil·ito do seculo con{le procurar nma igual medida a benefici'l Urinará a sel' observada.
dos Indlosi qnanto mais que a Carta Régiâ.
o Sn. MARQUF.7. mo: •BAimACENA: - Disse
de 2 de ·Dezembro de 1808 tem mais por ob- revogada pm• uma. Lei ·particular; porque tojeeto aldem· 1ndioe, que fazer-lhes guerra.
da aqnella }jurte ela 1l.~eglslação, que não é
o ·Sn. AJ,~mmA I~ ALnPQUERQUl~: · - Di· 0 nobre OI'a(lor que a Carta Régia deve ser
zer-se nue em Minas os Indios têm sido tl'n- contrario. ft Constituição, sõ póde revogar-se
1
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por Leis Pal't.icula.res. Mas porque a Consti- tar-se o estado de ,guerta. como necessario
tuição não ê llbeNd, St:f?;ue-se ({Ue ain,la se conter os selva.gens; !pelo contrario, a meu
deva cleixnr cttmprir ·n. Carta Régia, emquan- ver, ·os meios que (1eveníos empregar, com
to outra Lei não a l'·evog.ft? OUti'o nobre Se· preferenc1a para os .ganhar são os da brannaàor clisse com muita 1'RZão que Hel'á vergo- dura e da benefteenclà, introduzi,hdo-1hes .e
nhoso f:H111il' do Oo1·po I . l•gislntivo r.n1 1831 mn fazendo-os gostar pouco a pouco das nossas
acto, o Qnal mostra tnlvez ntto ter sldo pra- neceesidades factiçias. Pot· expel'iencia e olJticado mai~ c:e(lo pela nossa negligencia; é servaoão 1propl'la !Vi na ProYi:r!.da .da qual
uma verdade;
mas devemos conso!ar..,nos; tive a honra de ser Presidente, ctne as cruelpot•qtte temos exemplos igunes em todas as dades. que os n·ossos praticavam nas incur·
outras Nagões. Ainda nfio ha dous annos q11e sões e entradas pelo sertão, eram retorqtlidas
a Jn.glaterra t·evogou a ba1'bara. •Lei que dava e vingadas por excessos semelhantes: em aldireito ao marido de vendet a tnul11e1' adnl- gtU:Ua$ das •nossas Provindas apontaria e:s.:etll.·
tera. O Parlamentar lnglez, vendo que era plos dos .bons resultados de se1·em bem tra~
melhor evitar -o mal .ai!nda que ta.rüe, do tados e acolhidos; e temos áinda uma iprova
r1üe conaerval~o, rovog'Oll·'a.. ·portanto o que na condttcta dos Estados Unidos da Anierlca.
ha ·a fazE~r de mnl!': accrta.ílo nesta mate.rla, L1Ue chegam a potlto ele lhes perdoài'em a.lé determinar, que ficrnen:t f!em effclto essas . gumas perfidias e -ionge de lhes fazerem
dartaH Régias em tod-o o Jm})el'io.
guerra de exterm1n1o, ·Soffrem, que estejam
o Sn. VIsCoNDE m,; S. LEoroLno: - Não 'l'ribus independent.es ou encravados em meio
posso accommodar-me á opinião, que acabo de alguns dos seus Estados.
O SR. CONDE DE LAtlES: - Parece-me .que
de ouvir, de que recahe a impugnaciio e responsabntda.de sobre as Autoridades locrt.es, que se eu fosse do systema de fa2er a guerr~
ainda cohsentem ·nos effeitos da. Carta Rêgi~ aos Indios, então é que ·conviria nos princ1·
qtw declarou gnet'l'a aos !n<llos Botucndos. pios da Carta Thégia; mas eu julgo que o
Fica pm•ventura no arbH.rio de um mero de· nobr.e Senador não me entendeu. Eu n·ão
legado do <Poder J!lxecuUvo reformar as !Jt:Ís disse r1ue o meio de subjugar ou antes de
exi,stentes? E' po1' isso CiUC julgo indispe•llSl:lr conter os Indios, era a guerra; se fallei nessa
'ITel a expressa abrogação da referida Carta disposição na Carta Régia foi na intenção de
Régia. Porém •principalmente pata o que me fazer ver que era .necessario um acto Leglslevanto, é para que não passe ·nesta Cama.rn lativo para a rev"Oga1·; pois de outro modo
a próposlQão do nobre Se-nador, que deplora continuaria a subsistir em todo o .seu vigor
a::; ustn,pações rle territorio -e males qtte nos- e a guerra não deixaria de ser continuada
sos antepassados fizeram ao~ Indlgetias do :t sombra da a.ntorisação, que a Carta Régia
JJ.razil; J.:l0l'f1ltanto eu eHteja ·nos pt·inclpios lhe prestava. E1Fl aqui o que eu disse e creio
de que 0 direito de propl'iellade é iguAl pai'a que isto não quer dizer que se faça a guerra
todos os homens c sociedades, i·ndependenta aos Indios. Pelo contl'ario eu sempre consif\e suã. reli,~Hí.o, e sens costumes~ conseguin- derei uma tal gttel'l'a tnats damnos, d'o t:tue
temente que a Lei natm·al não autorise. aF.:! i·nleressanle; porque apenas servia 11ara e~·
Nações Chrlstãs a att.ribnh•em-se terrltot•ios pantrü-os e ntmca para obstar af:l suas coreffectivamente occupados pelos selvagens, rerias e pl'eeucher o desejado flm dé tm·comtudo ha a excepção sustenta.da. por gra· nal-os nos-sos amigos. E conw seria possi~
ves Jnrisconsnitos acerc-a elos shnttlesment'e re- vel, empi'egando a força e a violencla, at·
tidos pelos Povos INomadcs, como eraln a maior trahir ti, nossa socledadé homens, de quem
parte das •rrtbns J,ncllag (lo BrazH, que :der,;· po.r frur.:to.s ,nog declaramos VeJl·da.deíro~ lnlviam para a costa do ll1fH', ou remonta-vam migas! !Porém tal era a -cegueira, que quàal
para 0 interio1·, conforme as entações, e as todos os meios _postos em pratica para dosua-s necessidades e não manHest)ivam vou- mesticar os Indios e chamai-os ao nosso gretade de se fixarem e p~I'sistH•ein en1 deter- mio têm sidõ ou auti-politicos ou anti-réli·
minado lugar. Tambem lnlio posso confor- gio~os. Sendo pois estes os meus princíJ)lõS.J
mar-me com a outra 1H'opos1Qão (le atn'c!5e,U- 1 mal poderia eu -snstentar. que se lbes de·
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vesse fazer a guerra. Não se pense porém eom esses graves Jurísconsultos; porém vaque as barbaridades estejam sô da noss<J lendo-me da minha fraca razão, insisto ainparte, c que ·os Indios sejam tão doceis como da .no meu modo de pe.nsar. E' fóra de du·
se pi•ntam; pois é muito sabido que elles vida, quE\ todo o homem tem direito ·á sua
não deixa.m de inquietar-nos sempre que po- ''ida e por consequencia a conservação dos
dem, invadindo e devasta.ndo as Fazendas meios; se pois esses ·lndios nomades fazem
que lhes ficam ao alcance e fazendo guerra as .suas emigrações de uns 1para outros lude morte aos proprietarios estabelecidos em gares, para obtáem a sua sustentaçã.o em
alguns pontos do Rio G.rande, Laguna e São frutas, caça e pesca, e não anteriores á nós,
Panl'O.
como disputa1r·l1h.es ~sse 1 <1ir~ito 1sem offan...
O .Su. ALMEIDA E Al..BUQUERQu~: - Se eu der a posse, em que estavam? ~Demais, eu
me persuadisse que era mister uma Lei para penso que o nobre Senador se vale da opideclarar que estava derogada a Carta Régia, nião de Vatel, o qual, quanto a ruim, esvotaria pela Resolução; mas eu leio a Con· creve mal informado, e sem ·conhecimento de
stitniQão e vejo que diz (leu). Todos esses causa. Sr. Presidente, eu não posso conceber
Indios _são .nascidos no Brazil; logo não ha causa alguma saliente para as .guerras, que
principio nenhum que estabeleça o direito de os Indios têm uns contra outros, se não a
lhes fazer .guerra e escrav·isal-os; um semte· de limites de terrenos, quando se encontram
lhante direito desappareceu dentre nós <pelo no mesmo lugar hordas de differentes Na·
estado das cousas e pelo principio da Con- cões; porque eUes reconhecem e defendem o
stit.uição, que declara cidadãos ·Brazileiros, os direito de propriedade, e para convicção desta
que no Brazil tiverem nascido, quer sejam verdade exponho um facto frisante.
ingenuos ou libertos. Argumenta...se dizendo
!No Rio Jequitinhonha na 7n Divisã·o exisque ha uma Carta Régia, que manda fazer tia um Cacique ( j.á em •nossa amizade) cha.·
a guerra; mas quem •é o Commamdante da mado Johiman, este. Cacique vindo da mattn.
força •armada, que fazia essa guerra? Ou em que habitava, a.o quartel disse ao Com·
acaso era ella feita sem haver 'Chefe dos mandante "que pddia alli derrubar mafto,
liixercitos? Supponhamos porém que existe um fazer casas, etc.; mas que tão sómente ao
homem autorisado para esse .fim; da sua lado do ·r'lo, onde estava o quartel e que não
parte está não continuar a fazel·a. Demais, consentia que se fizesse outro ta.uto do lado
como ao Governo pertence faze1· a paz e a apposto; porque a sua gente era muita. e preguerra, porque não faz esta paz, visto que a ::>isa.va da conservação do ma.tto para a sua
guerra ê sem necessidade? Emiim p'Or vot? sustentaçâ·o". Não está por este facto d9·
meu nunca passará a Resolução; mas se pas- moustrado o reconhecimento do direito de
sar, então ·deve-se dizer que a Carta Régia propriedade da posse, e dominio extremané insubsistente por sua natureza.
do limites? Sr. Presidente, as nossas Leis,
O Sn. VISCOI'iDE UE CAETH~: - Reconhe- como Já disse, reconhecem os londios prima.cido o principio de que os actos de brandura rios e senh'ores na.turaes do terreno e para
e .l.)eneficencla são sem duvida os unicos prova -cito a de 6 de Junho de 1756, -e por
meios de attrahir os lndios e de os fazer isso não me fica escrupulo no que a'Vancei;
nossos amigos, faz-se necessario admittir um todavia não quero dizer que os actuaPs posoutro principio, de que el1es por fôrma al· suidores abandonem suas Fazendas e pro·
guma devem ser privados ou perturba-dos na priadades; vorque se todos têm direito á sua
posse do terreno que lhes pertence. Disse um vida, e conservação, nós presentemente nfto
illustre Senador, que Jurisconsul1tos graves I somos de inferior condição; .muito emborR.
são de opinião gue elles por não se1·em fixos se diga que os primeiros aventureiros foram
nos Iug·ares de territorio eram povos noma- talvez por ignora.ncia, fa.natismo e avareza.
des, que não tinham vosse e dominio e que usurpadores dos -terrenos; comtudo cumpre·
portanto •não desejava que passasse nesta Ca· nos confessar que não é justo, antes injustísmara o principio, em que deploro as usur~ simo que lhes facamos agora guerra para lh"l
pações. Sr. Presidente, eu não devo medir-me toma1·mos o resto. Continue-se a marcha de

Sessão de 13 de
brandura c de be.neficencia, para que façamos com elles uma .só ramilia. Parecerá
talvez impossível, que os Indios sejam su:'l·
eeptiveis de civilisação, visto que a exp·eriencia n·os mostra que elles fogem para o matto
depois de estarem entre nós, c que são ero
grande ou maior 1parte inclinados à traição.
Mas. se me é licito advogar-lhes a sua causa,
direi que a fugida só demonstra o exercício
da Uberdade natural, tanto assim que elles
voltam, quando lhes parece e ainda ruais demonstra o tirocinio da civilisação; porque se
elles esti·vessem perfeitamente possuídos da
doçura da vida social. e dos encantos das
nossas 11ecessidades fa.cticias, não succedei'ia
assim a exemplo ido1s povos 1baTbaros, que
ora se acham civilisados. Quanto a se dizerem trai~oeiros, respondo que elles em razão
das offensas e perHeguições que os primeiros aventurei-ros e seus successores lhes têm
feito, procuram vingar-se pelo modo que está
ao seu alcnnce, o que julgam mais faéi~, e
menos pe.rig•oso; o que deixará de acontecei· depois de civilisados e de estarem cemvencidos da nossa boa. fé; é •portanto neces·
sat,io que nào lhes demos repetidos exernplos, e proyas do nosso .fiel e sincero com·
po[·tamento; porque então elles farão outro
tanto, o que não é novo. Se bem me lembro em 1767, sendo util que nos uni.ssemos
aos lndios Goytacasanos para, evitarmos os
males que soffriamos pelos Gamelas ou .Bo·
tucmlos nas immediações da Provincia de
Minas .Qeraes e Capitania do IDspirito Sa.nto,
pediram os ditos .Qoytaeasanos fiador á nossa
palavra, 0 qual foi o Padre Angelo Pessatnh..,,
em cuja boa fé e1les muito a.creditavam. e em
Villa Rica, ora Imperial Cfdade de Ouro 'Preto, se ultimou este negocio. E qual seria o
Tesultado? Os Goytacasanos firmes e coustantes, expulsaram os Botucudos, leva.mio-os
até .P.s mar.gens elo Meary, ondE> niuguem
acreditaria que elles chegaSS!:'Ul; e por esta·
Iúrma por a>11nos gozamos de pleno sorego,
0 qual pelo decurso do tempo se alterou, regressando os ditos Botucudos. Estes mesmos
nossos crueis inimigos e que pareciam irreconciliaveis, po.r actos de beneficencia do Ca·
pitãfr'Mór José Pereira, em Minas Novas, e
pelos do Inspector 'Guido no Rio Doce. vivem
comnosco em boa hal'lllouia, e não recusam
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prestar algum serviço de momeuto, quand.J
se faz mister. Do que fica expendido, cumpre-me concluh'. que me parece ter res·poudi·
do á objecção do illustre Seudaor, para. cujo
fim pedi a palavra.
Dando-se por díscu ti ela esta mate·
rii:l, foi então approvado o artigo 1".
O artigo 2° passou sem ser impu·
gnado.
Entrando cm discussão o artigo ~1··
disse
O SR:. MAn<toEZ lJ}<l B~\RH~CENA;
ERte
artigo está concebido om termos demasiada·
mente vagos. Pelo artigo 1" fica abolida a
Carta R!égia de 5 de Novembro de 1808, que
manda declarar a guerra a.os Indios Bugres':
pelo 2'' se declara, que os Indios prisioneiros
de guerra e seus filhos e descenuentes são
considerados U-n·es; ainda que i•ncompleto
estej1l o ·prazo de 15 annos, de que tt·ata a
Carta Rêgia; tudo isto é muito claro e positiva; mas não aconteee assim a. respeito da
artigo go, onde tudo Jé muito obscuro e indeterminado; porque tudo depende de um
systema geral de civilisação de l•ndios, que
não temos ainda organisado. Requef.ro a
V. Ex. que mande ler o artigo. (:Leu-se o artigo).
O Su. CoNDE DE LAGEs: - A Carta Régia
tinha estabelecido, que aquelles lndíos, que
fossem aprisionados na guena, ficassem perleucendo aos vencedores pelo prazo de 15 a.nnos, JWOcnrando por esta fórrua promover a.
civilisação dos mesmos Indios; agora poré:u
que por esta Resolução se revoga a Ca:rtá
Régia.. indispensavel se torna dar alguma
providencia a tal respeito.
O SR. VISCONDE DE S. I~Eorowo: - o
artigo tra:ta ·dos soccorros. que se 1hes deve
dar. (1Leu-se o artigo 3°), iPOr conseque-ncia,
o que eu deseJava, que se fizesse, é que ta~:-;
socco1·ros dado;; pelo <Elstado fossem despeudidos debaixo da direcção do seu Curador P
nunca entregues a elles; porque iriam nutrir
seus vicios e faltariam os fins para que eram
concedidos; sabe-se muito qual seja a ·SUa
natural indolencia.
O SB. CoNDE DE LAoEs: - Fez um peque.no discurso, do qual di'Z o Tachyqt·apho
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i:'VSkllUOIHu. so pude co~her que nao e:;tftV<t star, ainda dahi n:::; resultará unt bem: porpe.Lo me~o a.popt.ado pelo nobre Senador, q.{..:J que levarão um germen de civilisa.çdo, come~·a nect?ssa.rio des.vi.ar toda ~ idéa de. escra-~municarão os nossos commodos e gozos da
v1dào e que oa Ind10s, que tossem prunone.t vida, e porventura está um meio de abrir
!'OS, dev1am ficar debaixo da tutela imm..;- , com elles commnnicações e relações ami.gsdíata. da Gove1·no.
veis.
:
0 Sn. VISCONDE DE S. LEOPOWO: - A exJulgando-se discutida esta materia
periencia tem demonstrado que não se tem
foi
posta á votação e ficou approvado
tirado os melhores resultados de congregar
o artigo.
os lndios .em a1deias, abandonados a si pru·
O artigo 4" approvou-se sem dep.ríos; pelo contrarío, poderei apontar exen1·
, ,1:1
bate.
li I
plos maravilhoso::> dos Indigenas que lt uzi.

I

A o at ligo 5" offereceu o Sr. .Mar·
Cj u ~:z de lnhambupe a seguinte

nos nossos .!>O'tua.uog, e collliatiu•; <.l tuw~"
de famílias ue reconhecida. humanH.iad.~::, vuu
({OB

co e pouco se tem emiJebiúo em. n.u;;;;:.;u!:> ~.o;;;
Lumes, .se tew identificado com eHes e se tor-

naram uteis; consta-me de boa origem, que
em uma das margens do 'l'íeté vive uma 'l'ritJu
de selvagens, que outr·'ora tendo existido eu;
tre nós aldeados, por desgostos e máos tra·
tamentos se to1·nal'am a embrenhar nas maltas; mas avesados ás nossas .necessidades iacticias .sahem de encontrD ás canõas que navegam para o Matto Grosso, permulam pol'
sal, ferro e outras mercadorias, generos da
sua industria, até individuas de um e oulr?
sexo, se assim convencionam., e o proprlo Cacique obriga a exacto cumprimento do contrato, muitas vezes ainda, apezar das lagrimas das mãis; felizmente se tem. introduzido
em S. Paulo ·o uso de irem esses mercadort;-s
manifestar na Ouvidoria os Indios que tta·
zem, e ahi, ou elles ou outros a quem os cedem, a.ssi-~nam um termo de Tutoria por cet'tos annos, com clausula expressa de que .o.o
fim desse };)eriodo os deixarão em plena ll·
berdade, part\ regressarem para os seus. ee1.··
tifioou-me o T.eneute•General Arouches, que
um destes selvagens, que elle tomou a si . e
c·riou, jároai·s quiz sepruraN3e delle, .e hoJe
era um dos seus maiores amigos; dmxo p~r
brevidu.de de apontar outros exemplos de ml·
ba prapria observação e oxperiencia; por·
~anto concluo que me parece J)reteri\fel . e erficaz o methodo apontado neste Pro)ecto.
Aguilhoados esses l:ndi-viduo.s oom moderação .se moldarão insensivelmente aos cos.~u
mes da familia que os adoptou; e po: fl~_1·
vencendo sua natural indolencía, adqmrirao
o habito do trabalho; quando desejarem voltas pal'a os seus, o que não se lhes deve ob·
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Ao artigo 5'-' substitufi.-SC\ pelo seguinte:
revogadas todas as Leis em contrario.
Paço do Senado, 12 de Maio de 1831. ~
il'htJ'(JW~z. de Inhmn.bupe."
11

fi(':::tlli

Em seguimento dissé
O Su. MAnQu~tz DE lNHAM:BUP.E: - Não
sei para que desviij.l'-.nos da escala que temos
_feito até agora.; diga-se nesta Resolução, como
cm todas as outras: - Ficam revogadas as
Leis em contrario - e nada. mais é pl'eciso.
Depois de ser apoiada a e-menda,
foi appmvada sem impugnação.
Approvou-se igualmente o Projecto em geral com a dita emenda., para
passar á. ultima discussão.
Quw·ta 1wrte ela 01·aem ào Dia

Continuou a 1 n e 2" discussão, adiada 'Pela hora na sessão precedente,
da Proposta do Governo sobre a organ1sacão do Thesouro Nacioillal, com
as emendas postas e approvada.s pela
Camara rios Srs. Deputados, come·
çam1o-se pelo artigo 35 do Capitulo
3", Titulo 2~. nue passa a ser 34,· em
conformidade das mesma·s emendafl, e
tendo obtido a palavra, di& 1e
O SR. MARQUEZ DE INHAuamE: - Este
artigo não soffreu alteração algml)a, assin\

Sessão de 13 de Maio

ii5

I

O S11. MAialUE:t; llE L:-.:HAMHUPE: - o que
eu acho aqui de extraordinario é esta disp->sição - podendo exigir delle a;s fianças que
julgar .necessaria.s. - Pois ·Se o Fiel é pro·
posto pelo The.soureiro Geral, que nos importa com essa exigencia .de fiança? O emprego do Fiel é o resultado de um contrato
celebrado entre elle e o Thesoureiro. Aqui o
que se faz ,é conferir ao Thesoureiro o di
reito de ·nomear para Ic~iel uma pessoa da sua
escolha e confiança, a quem ·o 'l'hesouro to
Não' ha.ve.udo quem mais pedisse a davia ha de pagar; logo para que vem a exipalavra, foi posto o artigo á votaçã.o, gencia da fiança? Pôde ser que o Thesoureiro a não queira exigir, seguro da sua fie foi approvado.
<De i.gual sorte se decidio a res- delidade, e flUe lhe entregue assim o Cofre;
·peíto dos arti.gos 36 e 37, que segun· e que temos nós eom isso? Nada. Portanto
do as emendas, ·ficam sendo 3·5 e 36. esta parte do artigo parece-me ociosa; mas
Entrou em debate o artigo 38, qu<' como não causa ,damno, vá.
passa a ser 37, e disse
Foi approvado o artigo da maneira
o Sn. MAnQUEZ DE B.ARBÀCE.N.A..: - A sub·por que está substituído na emenda.
·mntrando em discussão o artigo 39,
stituição feita pela emenda, foi unicamente
que passa a ser 38, e juntamente o
para -harrnonisar o artigo com outro já. ap.artigo addiltivo, que fica sendo 39,
provado, eru que se dá .a.o T'hesoureiro um
só Fiel, em -vez de dons, que lhe eram da·
fallou desta maneira
dos na Proposta do 'Govermo. Em .tudo o mais
O .Sa. MARQUEZ DE 'BABBACENA: - No ar~
está conforme com a materia do artigo subtigo
39 a correcção ou emenda é meramente
stituido.
O SR. A.L!IfEIDA E Al.BUQUERQUE: - Não de collocação. Segue-se depois um outro arcomprehendo bem o que quer dizer O tigo que não estava no Projecto ori.ginal, e
'l'.hesoureiro ficarlá res·ponsavel pelo desem- mrunda que o Thesoureiro Geral preste fia.nça
penho dos deveres do Fiel, e gestão dos ne- idonea a todaS' as faltas que possam haver
gocios a seu cargo. - Acho isto muito con- no Cofre. Eu nada gosto destas phrases muito
fuso, salvo se a gesUio dos negocios a se-u geraes de - fiança idonea -- que vem a ser
ca1·go, é cousa differente do àesom·penho dos o mesmo que a fiança nenhuma. De certo
nito sei como o M:i•nistro poderá apreciar esse
St;Us deveres.
O Sn. MAIIQUEZ uE BÀRB.Acr:NA: - Mal requisito da - idoneidade. - Nas outras Napoderei dar ao nobre Senador circumsta:ncia· ções é uso prestar fiança depositando uril9.
da expli~ação a esse respeito; porque não fui designada somma de dinheiro que vence já.
eu o redactor da emenda; rnas entendo. que um certo juro a favor daquelle que a depodesfavor dessa pratica appaella. quer dizer que o Thesoureiro ficará res- sita; mas ern
receu
a
idéa,
de
qua
no Brazil ha grande falta
ponsavel pelo que fizer o Fiel. Como eu nunca
de
capitaes,
e
que
'seria
difficil esta-belecer
tive duvida ern palavra, uma vez que formem
sentido por isso não me oppuz a essa parte a fiança por meio de semelhante deposito, e
que assim era sufficiente prestar fiança
da emenda.
1
0 SR. ALMEIDA E .ALBUQUERQUE: - Tam· idonea; - portanto Y.á. assim.
O Su. AT;!IrmnA E
AI.IIUQUJmQuE: -- E'
bem eu .não tenho duvidas sobre palavras,
com
effeito
expressão
muito
vaga a de "fian·
quando as entendo; mas esta foi posta muito
ça
idonea".
Eu
penso,
que
a
verdadeira fian
de proposito; 1wrque eu não posso descobrir
(jual seja a differeuça que -a. Lei quer que e,.e ça é a probidade do homem. Em uma Junt.a
àe 'Faz~nda, onde servi, o Thesoureiro não
faça ont1·e uma e outra cousa.

como . os dous subsequentes na Camara. doe;

Deputados. A vantagem, que delle resulta e
ma.uifesta; temos hoje em giro entre nós ·dif
ferentes especies de moeda·s, que :não emparelham no seu valor nominal com o valor por
que correm no mercado e nas transacções
particulares. O artigo foi redigido em atten·
ção a este estado de alteração, e differença
de valores de moeda c por isso o considel'O
muito util.
4
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presta fíanGa, a sua conc\ucta era o sen abo· obra do lH1.tron:tto~ pelo contr:u'io, ha.'í'en~o
I
nador. Ora, dalldo-se ao Thesoureiro 2:800$, esta ilial.q~a, a.nisca-:>c multo .mmJoc!.l o dinlwlro
e sendo elle forçado a entrar nos cofres com do l!lstaclo; e se ta,l regra se.m pro fosso olJuma quantía por fiança, quantiil. que .niio dorYada nfio teriau-.oa visto os 1 óubos nu e ~e
deixará de ser antlta<ln. e .que t.alvez ato lizeram no ArHonal <la Mar1nl.ta, e ultimaproduza um juro snperior aos 2;800$000. nüo mente o <.!t: LJ\.Utrenta contos d~"J 1·éis, que :t
sei quem queret'á empatar essa quantia e seJ'· Nação ficou perdendo; porque o homem que
vir por um ordenado ain:da menor que o juro era por elles respO;nsavel, não t.eve com quo
do seu dinheiro. Noto aqui tambem outrn os pagar. Por ~onseqaencia acho conyenlen'u.~
cousa e é que o Fiel substitue o Theaoureiro dar fiança e lllào se tema que fique o lugar
em sua falta por impedimento legitimo ·nas v:ago por essa causa; iha de haver multo
operacões de entrada e sabida dos dinheiroB quem o queira; prestando-se a dar fiador pépublicas; mas quem fica substituindo a falta. los 57 coutos de réls; porque um semelhante
do Il'iel? Não sei quem seja. Ainda outra emprego .não é só procurado ~!)do interesse;
cousa mais. Dando o Fiel uma fiança cones- mas tambem pela honra de occupa.l·o. Quanto
pon.dente ao capital que recebe, noto que sup- á outra parte do urtigo vejo que continúa
po.ndo-ae o mesmo l1~iel exercendo as funcções o erro de não se conceder mats do que um
do '].'.hesoureiro 'Geral. e tornando-se necesBa- B'lel para o 'fhesoureiro, sem attend.er-se que
rio para proceder em regra augmentar ess.a. quando aquelle pa5sar a fazer as vezes deste
fia.nça, nada se diz a tal r~speito; da.hi con- não terá quem lhe sirva de Ii'iel; ma.s como
cluo pois que áe pôde haver o Fiel seffi ella, nas Disposições Geraes vem prevenido este
po1•que talvez a não ache, parece-me que o ílleidente, julgo que poderá approvar-se o
'l'hesoureiro não deveria ficar de peor condi- a.rtigo.
çiO.
,
0 SR, MÀRQUEZ DE BARDACENA:
·~·Estou '_., ".,,_., 1 ;.:"'Fora~ eiúão · ·approvados ambos os
muito ,satisfeito em ver o .nobre Senador de
artigos, segun(to estão l'edigtdos na_:'i
actôrdo com a minha opinião, julgando que
emenda5.
Successivamente se
approvaram
o lugar de 'I'llesoureim deveria ser dado 11
um hótnem tal, que pela sua. reconhecida mo·
sem impug:na!;)ão os artigos 40, 4:1,
42, 43 e H do Capitulo 4", a sa.ber, os
raiidade não carecesse ele fiança; mas a Commlsàãó quiB pôr esta condição de fiança idotres prime1ros com àS alterações innea - não só para maior segurooca,, mas até
dicadas nas emendas, e os dous u!'mesnto pa.ra que o lugar de Thesoureiro só
timos, laes quaes està.o na Proposta.
fosse col\fiado a pessoa acreditada. Quanto
o sr. 1" <SE~cretario leu um officio
à substituiOãõ uo Fiel, devo dizer que no ..
do Ministro e .Secretario de Estado
'titulo 4" das 'Disposições Geraes vem prov~
dos Negocias do Irnperio, remettendo
denciado, que o Thesoureiro nomeará no seu
urna Represe1ntação da Camara Mutmpedimen.to pessoa de sua coufian.çla. que
nicipal da. Villa de S. Pedro de Ca.utagallo, sobr·e a criação de uma Ca·
suprã as suas :vezes.
deira
de Gl'atnmatlca da Língua
o sn.. .M:Awgmz DE MAincÁ:-Se eu fosse
Fra.nceza naquella Villa.
Ministro ,do 'rhesouro, e tivesse de executar
Foi remettido á Commlssão de Irf
esta diiSPíosição, :regulat•ia a t:iança idon.ea.
struc~;ão
[lU bli ca.
pela fôrma p 01• que esl:.â regula~a ~ara os
TeULto
dado a hora, o Sr. Presi·
Em:prl;i)gados ·da Caixa da Amortlsaçao, que
dente
marcou
para a Ordem. do Di~_:
é a de um capital, que a juro de 5 por cento1
produza 0 equivalente dos séus ordenados; e
neste ca.so vinha a ser 56:000$000, os quae:
a juro de 5 por cento dão 2:800$000, que e
justamente a que se Mt ao Thesoureiro de
ordenado e •pa,ra.. quebras. A faltar este onus,
talvez a nomeação do 'I'hes·oureiro seja só

l.o A 1" e 2" discussão do Projecto
de Lei n. 39, do anno passado.
2. 0 A 2a discussão do Projecto d0
Lei, que manda reunir em uma só
Administração os 5 Hospitaes e Ca.·
sas de Ca.ridade de Pernambuco.
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Em ultimo lugar a continuaQão daí não abusar da sua. attenção: na presente sesdiscussão adbula
llora.
st\.o dê 2·2 de Outubro houve ne.~ta casa nma
Levantou-se a. sessão âs duas ho.. contestação -sobre um Official da Intendenras e cinco ínluutos. - Bispo (Ja. cia do Ouro Preto: eu tomei parte oa dis·
Visconde cussão, bem como o Sr. Marquez de Bàfba1Jclliio-Mór, Presidente.
ae OacW6; 1" Secretario. VisconàJ.: cena: em um dos seguintes dias appareceu
de Oongonha,ç elo Camzpo, 2" Secre- na '1 Astréa" uma cor·respondencia, que me
tario.
arguia de minhas opiniões, a que eu nã:o cruiz
responder por dar pouco peso á mesma correspondencia; todavia vi reproduzir-se no
Di a rio desta Cama.ra aguillo de que a "Astréa u
SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 1831
me arguio, e é um modo nada exacto ou antes
muito longe de que eu opinei. Tudo f:.e
PRESIDENCTA DO SR. BISPO CAPELf...ÃO-liÓR
altetou de mancil'a que appareceu a minhn.
Leitura e discussão l~e t·ert~t,e1··Lm•e11.tos.
lJis- opinião de modo que me não faz honra; fl
ttMsão llD Pm.1uto clt! Lei ilo a11·1l·O 2Ja8· as falla.s dos Srs. Senadores estão a meu ver
saclo.
muit.o alteradas, segundo o que eu posso res·
1
•.
ponder pela. mi-nha memoria.. Eis o que eu
Fallaram os Srs. Senadores: - Gomide, 3 disse, sem lhe faltar uma virgula (leu); e'
vezes; Conde de Lages, 4 vezes; Ma.l'quez de 1 aqui está o que C:á veio no Diario (leu).
Barbacena, 17 vezes; Bar.1·oso, 4 vezea; Con- Quem não vê a.s differencas não só de linde de Valença, 3 vezes; Santos Pinto, 4 ve· gua.gem, como atê de idéas? Eu estou persuazes; Vlsconrl.e de Alcautara, 2 veze,g; Oli- dido que todos os nobres Senadores, que es·veira, 2 vezes: Matta Bacellar, 2 vezes; Pre- Lão presentes, e assistiram áquella dis~ussão,
si dente, 2 vezes; Marquez ele Inhum bupe, '2 podem julgar cUsto; porquanto, ainda que não
vezes.
.
tenha.m em memoria o aue então produzi na
Abe1·ta a sessão ás 10 horas e 5Jminha falia, bem conhecem que não cabe eru
minutos, acha;ndo-se presentes 29 Sl's. !mim proferir tão manifestos absurdos, como
Sena-dores; leu-sa e approvou-s.e a os que se acham ·neste Diario; eu pretendo
acta da sessão antecedente.
satisfazer o Publico, fazendo ver pela
prensa qual foi verdadeiramente o roeu d1s·
l
O Sr. 1o Secretario leu uma Fel •.
Municipal
da
curso; ·mas entretanto não posso d eixa.r de
citação da Camara
motivo
dos
ulrequerer ao ·s-enado, .que tome em conslderaVllla do Rezende, pelo
timos acontecimentos Do1iticos dl) ção tamanhas irregularidades, para que se
não repitam .no futuro~ compromettendo no.;;:
-Brazil.
Leu mais um officio do Secretario sas 1•eputações á i'ace da Nação, que aqui nos
do Conselho Ptovincial de S. Paulo, collocon par[!. zelar os seus interesses.
O Sn. CoNDE DE ·LAOEs: - O remedia
remettenclo uma Felicitação e um
pa·ra
o futuro parece dever começ:.n.r por se
officio do mesmo Conselho; a{Juella
resolve(;.·
1que o nobre ~Senador Jllotualmente
por haver executado o artigo 61 dH
eon·stituit;ãu, e e.ste p€dindo que se· encarregado da redacção do Diario, faca os
jam approvadas as duas Propost~\s Tachygrmphos e Redactores que o escreve'Pelo
que 0 Conselho fez em J a;neiro d~. rem, afim de .se responsabilisarem
que
sa:he
de
sua·s
mãos
;
eu
talllbe.m
sou
1829, sobre a creação c1e Cadeiras d~
1Philosophia e de uma. J1scola Metl!ro dos queixosos, creio que o mesmo acontece a
muitos dos nobres •Senadores.
·Cirurgica da mesma Provluda.
Ficou 0 f:5ellado inteiruilo.
o ·Stt. MABQUEZ Dll: B.ARBAOEN.A.:-Eu gas·Pedia então !l. palavra e disse
tei muito tempo em ler uma das sessões do
dia 5 ou 6; não 86 p6de escrever mais desG01\UDE:
Serei
breve
em
um
r3propositos em menos papel, do rn1e os que se
.sn.
0
querimento Que vou fazer ao Se.ttado, para inculca.rn trahidos da bocea. do:s Seuadores;'

Im-
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isto só é capaz de fazer desapparecer toda falias são emittidas do Senado. Mas tudo isto
a consideração do Senado e tanto mais, quan- é impraticavel, -e de modo algu-m póde ter luto as nossas Galerias tão faltas de especta- gar. Eu diria, que se esperasse o nobr~ Sedores, não terá p0ssoa que ao menos vel'lbal- nador ·encarregado desta .repartição, que deimente possu fazer recahir a culpa na in- xou hoje de vir e ·que se ouvisse 0 seu pareexactidão do Dia.rio, attesta.ndo o que nos ou- cer, quando cessasse .0 seu Jmpedímen-to de
visse. JiJu vinha com tenção de <.:onsultar al- moles~ia, talvez proponha atgurm at·hitrio quo
g•.ws nobres Senadores sobre o meio de l'e- nos bre deste embaraço, porque a med-ida de
mt<Jdiar este terrivel mal; terrivel, sim, por- se acalbarem os Diarios não me parece n•ada
que vem em perigo a nossa ri~puta.Qão para. co.nveniente; já esta materia aqui foi venticom os nossos constituintes como bem disse lada e vencida; mas não basta que haja Diao nobre Senador, que me precedeu, e que eom rios, é lndispensavel .que enes sejam perfeitanta razão se queixa! Mas vamos ao reme- tos.
dio;para isto é necessario exami•nar a ca.usa
O Sn. GoMrol!:; - Pôde afirmar-se, que
do maL Eu creio que em 1" lugar vem isLo ha um só Diario, não digo perfeito, •tnas que
da im-perícia dos Tachygraphos, que deixan- mereça o nome de -pa.ssavel. 'DUI'a•ndo as sesdo muitas lacunas no que decidiram, fica ao sões -todas 4 1horas, a.pparecem Dia rios d-e
Redactor a ta1•efa àe encher os claros como uma folha.; .dir-se-ha., que na nossa Camara
bem lhe parece; 2", de que este Redactor, ·não não ha discussões, porque .-nada apparece no
assistindo ás sessões e não tendo por isso co- publico, e o que apparece ê pessimo! Fanas,
nhecim1ento de faoto do qtue os Senadores que estou bem certo, em que 0 orador emãi-sse,·am, é obrigado ou a improvisar ou_ a prega -um quarto de hora e mais, vêm -resu~
deixa-r as mes-mas lacunas, dsto é, oraçoe.s 1 midas a 6 e 7 lin-has, e estas formigam de
trun-cadas e sem liga.~ão alguma. grarmmat~-~ desconnexões. Além das úrigens que apou tou
cal; se imiprovísa, é isto um gra.nde ma~, POI.- o nobre .Senador que me preceueu, deste mal,
que apparece a opinião ou o ponto da lillag'l- eu c:reio que S€' pôde accrescentar a .multipli~
naçüo do Redactor, e não o que realmente tW cidade de Redactores, que se têm enc-arregaemittio a[rui: e se ficam as lacunas, apresen- do, ·prefer-Lndo-se talvez aos que trabalham
tam-se ri-dículas fallas, qu-e, por lntelligivei-s por menos .dinheiro. Entre estes ·comtu·do poacarretam sobre nós a nodoa de ignorantes. dem ·di-s-tinguir-se os Dia:rios .que dil'igio o
Ora, se a isto juntarmos (o que creio que Official~Maior do :senado e o Official de Se·
acontece) a impericia do proprio Redactor, cretaria. Paiv·a Guedes; estes, talvez unica0 que temos de esperar? O que com effeito se
mente, podem exceptuar-se dõs defeitos dos
vê. o 1·emedio de serem apresentadas as fal- ma.is. Eu estou em que haja um só Redactor,
las aos SPnadores que as emittira.m para as e que venha assistir ás sessões e tambem es~
corrigir, além do grande trabalho, que se nos tou em que fóra destes homens que apontei
d•á, ·porque (pela ruilnha parte o confesso) o não deixarão de haver outros, se se procura~
qu-e aqui se diz no calor da discussão não rem.
póde depois lembrar para se escrever; deve
O SR. CoNDE DE VALENÇA: -.E' -de punecessariamente apparecer uma grande falta blica notori·edade que o •Marquez ·de Araca.ty,
de Iigaçfto das fa1las, pois que só •á vista dos Senador do 'lomperio, se tem ausentado e que
a 1~gumentos da parte contraria ·é que o Sena- sahindo do pa:quete ingiez, mão impetrou a
rlor se poder-á lembrar do que lhe respondeu: competente licença ·ào Senado, como devia.
seria preciso que a cada Senador se a-preseu- Desta ultima parte não temos duvida, po>'ta.s·.se todo o Diario redigido; e ainda assim, que todos sabemos o que aqui se tem passase quando eu visse a minha falla, ainda. não do; .qua.nto á •primeira parte, isto é, que o
estivessem corrigidas as do !Senador ou Se· Senador sahia no paquete, além de -que eu
nad-orm;. que me precederam, como poderia eu tenho sciencia certa deste facto, •é tão geral
aJ.·ran.i,'.r respos~a a um argumento, que se me a convicção desta sahida, que se pôde reduzir
não a-presenta tal qual? Dir-se-hia, que cor- a certeza moraL Offereço portanto á consiressem os Diarios pela. ordem com (JUe as deração -do Senado o seguinte
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"Sendo publico, e fóra. de duvida, que o
Senador ·Marquez de Aracaty se ausentou
para fóra do hnperio sem licença da Camara
e do Governo, cuja cil·cu-mstanela bem prova,
que abandonou os empregos que Unha na qua,
lida:de .d·e Cidadão Brazileiro, requeiro que se
indique ao Governo, que se ·expeçam as ordeus, para se proceder •á Eleição do .novo .Senador pela Província respectiva. que julgo ser
a do Cearâ.
!Requeiro igualmente que a Commissão, a
quem fôr remetlido este Requerimento junte
outro de ·UID Sr. :Senador para ·propôr provide!ncia.s 1sobre ~a,lguns "Senadôres, que, ou
nunca vieram tomar assento nesta Camara.
ou se têm deixado ficar uas suas 1Provincias
pot' algumas sessi)es, apresente com urgencia
o mesmo parecer.
iPaço do Senado, 14: de .i\laio de 1831. -

1t9

nos princípios do nobre Senador e tau.to a.ssim era que tinha. feito uma outra Indica·
1 ção que aqui tenho ainda, na ·qual ~igo, que
:se peça ao Governo esta averiguaçao; mas
I . d
.
I VI
epms, que Unhamos nma base para servir de suffictente prova; POf(JUe, ainda supPolldo que o Governo lhe tenha dado Hcem;a
e que esta licença fosse communica:da ao Senado, tinha-se ausentado o Senador sem licença :da c.ama:a, a quem a devia pedir, porque
a Constitui{laQ manda positivamente que nenhum Membro do Corpo Legislativo se ausente sem lío~nça ila sua respectiva CamaI' a.

I
l

C on. d c cZc Valença."

Foi apoiado.
O .Sn. BAnaoso: - Eu tenho a mesma
certeza da ausencia do :Marquez de Aracaty,
que tem o nobre Senador autor do Requeri·
mento, e em minha consciencia estou convencido que o facto -é yerdadeiro; mas nós
devemos ma1·char em regra, e examinar-se se
lhe deu ou não licença; mas obrar por uma
voz vaga, não; a certeza que eu, o nobre Senador, e talvez algum outro aqui tenha desta
ausencia, não basta; talvez haja muitos dos
nobres Senado:í es que não est9jam no mesmo
gráo de convicção; e estes deverão votar por
o nosso dito, on por uma voz vaga, que lhe
tenha ·chega.do aos ouvidos, é a primeira vez
que nesta. casa se trata da exclusão -de um
dos seus Membros, e por isto ·deve proceder-se
com a. maior madureza e cireumspecção, porque isto f,mporta estabelecer um ·precedente~
que no futuro pôde tra.ze1•-se para aresto; e
um objecto muito sério, e ·é preciso que -no
Senado fiqueu~ as provas que se obtiveram
da ausencla deste Membro da Casa e não é
nada decente que a unica prova seja a voz
vaga, que é o que por ora se apresenta.
o .SR. Co:NDE DE VALF,:NÇA: - Eu estava

'Ü ·SR. SANTOS PIN'l'O:-Eu tinha-me lembrado de fazer a mesma Lndicação; pot~ém
consistia em se pedirem infor.mações ao Governo, porque so•bre estas ·infonma9ões podi-a
recahil· a pena da ·Lei.

O Sn. Rnmoso: - Estou ainda na mesma
opinião em qne estava. O. arg.umento do nobre Senador prova que, se o Marquez sahio,
fel-o se.m licença do Senado, e por consequencia infl'ingio a Constituição; ma·s sahio elle?
E' voz vaga. E' sobre o facto delle haver
sahido que eu !'equeiro provas legaes ou ao
menos algumas: mas nenhum~ ou a voz vaga,
que nenhuoma e:~ lU' a primeira vez que se
espalha nesta cidade uma noticia que todos
t01mam por verdadeira., porque se torna geral, e ao depois se vê ter sido falsa? Sr. Presidente, o Senador deu parte de doente, ,não
tem vindo até hoje; e não pôde ter sahido da
cidade a banhos? E' isto impossível? Portanto
nenhuma prova temos de que o Marquez de
Aracaty sahio do Imperio; o Sena·do não pôde
haver estas provas, porque não ha. de mandar uma commissão examinar fóra desta Casa.
:t veracidade do racto, julgo portanto indis·
pensavel, que se adopte a pri,meira idéa que
disse o íllustre Senador, o Sr. Conde de Valença, que me parece preferível; isto 'é que
se diga ao 'GovN'no, (}Ue mande proceder âs
precisas averiguações, para verificar o boato
da ausencia do Marquez de Aracaty para fóra.
do Imperio: isto é indispensavel; já disse que
se o caso presente não precisa talvez por si
desta prova (porque para mim ao menos é
verda.de), estabelece um perigoso precedente.
que pôde trazer muito graves consequencias.
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O ,SR. MARQtrEZ DE BARBACENA.: ~ Eu
ainda encontro outro incO'nvenien te: tem-se
fn\lado aqui ·em impôr ao Ma.rquez de Aracaty a pena .da Lei: mas qual é esta Lei?
Eu não a conb.eço; a Constituição diz que se
o Imperador .sa.llir do Lmperio, se julgat'á ter
abdicado; mas a respeito dos Senadores nacla
falia: e se a Constituição .é nesta ]Jarte si·
l-en-ciosa e ainda se não fez Lei alguma regu.
lamentar a tal res]Jeíto, como ·dizer-se, que
se lhe imponha a pena da 1Lei? Porque aluda
mesmo que se .dissesse - façamos uma Lei
- não lhe era applicavel, •porque diz a Constituição, que niuguem se possa sentenciar,
senão em virtude da. ·Lei a.nterlor a qualquer
Lei, que se possa fazer.
O •SR. 'VISCONDE DE ALCANT.ARA: - Sr.
Prestdente. Convenho na 2n parte do Requerimento, pe1o .que toca aos .membros desta
Camara, que 'não têm comparecido, .sendo notificados pela ltn]Jrensa, para darem suas razões; mas .não é uma contradicção indicar-se
em um só papel que se notifiquem uns Senadores para darem a ra.zão, por que não têm
comparecido 2, 3, ti e 5 sessõef:l, e a outro
que disse, que .estavn. doente e que falta alguns •dias, se manda na mesma occasiã.o ex_pulsar sem passar pelas formalidades que se
querem para os outros? Como condemna.r a
este .Se.na.dor -sem o ou vir? Su p ponhamos, que
qualquer de nós tinha um motivo qual, por
exemplo, o fugir de uma perseguição ·e que
depois a_ppa.recendo, mostrava ao Senado que
se ·não houvera ausentado, teria perigado a
sua vida; ·e se o Senado disso se convencesse
que havia. fazer se o tivesse excluido? Conheceria a Dt'ecipitação com que ti.nha obrado e a manifesta. injustiça de ·co·ndemnar sem
o ouvir. ·Como -se .quer que já se exclua um
Senador do s'eu eminente cargo, transrwndo
a. iuvariavel regra de justiQa não condemnar
sem ouvir. - Não podia o Marquez de Aracaty estar neste caso? Que· im]Jossivel ê esse?
E se elle se ausentou por uma invencivel
concessão, é ou p6de ser criminoso? E qne
certeza temos •n6s de que isto não foi assim?
Demais, valllos impó1• uma tão grave ]Jena,
seru que Lei nenhuma. nos a.utorise a isso: e
finalmente nem ao menos se :buscam as precisas provw'J dm;te supposto crime. Eis .aqui j
ao que isto se reduz. ·Suppõe-se certo mn fa-

cto, de que não ha prova alguma, mas aue
a voz vaga! Classifica-se este fado como criminoso, sem que a. Lei o julgue tal! COJH1emna-se este s LLl)Posto R•éo, sem ser prévlnmen te
ouvido! E finalmente impõe-se-lhe a maxima
_pena, qLte é a de o excluir do alto emprego
para que a INaQi'LO o elegeu, e o Imperante
o escolheu! Nilo posso portanto admittir a
1" !)arte ·do Requerimento e voto contra ella.
O tSn. OLivEIRA: - Dous dos nobres Senadares têm ·dito que nenhuma Lei ha, pela
qual se possa impôr •pena llleste caso. Temos
Lei, e todos os Ttobres SemHlores o ,c;abem
que prohtbe aos empregados publicas o abandonarem.l os seus luga.res; e como a Lei é
igual ]Jara. todos, quer castigue quer premeie;
e .um .desses todos é s~.m duvida o Sena,do, a
que a Constltuição 'llão dá. senfío certos privilegios que elle- expressamente marca, ê pro·
hibido ao Senador abandonar o seu lugar: a
pena é a vaca.ncía do em]JrBgo; e demais a
Constituição expressamente diz, que o Senador não saia sem licença ·da Camara.

0 .Sn. VI:O:CONDJ~ DE CONGONllAS: - ·EU Vi
que o Marqnez de Araeaty assistia {t Missa
do Espirito SanLo, e assistia junto a mim, e
o -ouvi queixar .que soffrla de uma perna, em
que tinha uma ferida; faltou na la sessão, e
esta falta se podia bem attribuir •á roolestia
que soffria; .depois participou officialmente
ao Senado o seu incommodo; mas p6de suppôr*se ainda que a duração deste i.n:commodo
é quem o embaxaça de coml;)arecer? Todos es·
tão convencidos, que elle •não a]Jparece porque .foi para Inglaterra; portanto abBJndonon
o .Iu,gar; e o Codigo Criminal lhe impõe a
]Jena: logo ha llffia Lei, aJ.nda além da Constituição.
O SR. VISCONDE DE ALCANTARA:- Consta,
como acabo de ouvir; e eu jã o 'Sabia, que o
Senador Marq_uez de Aracaty {leu parte dedoente ao .Senado, todos :nós onvimor. aqui
Darticipação, que o 'Sr. _Secretario disso fez
no .Senado: e legalmente elle é aqui contado
como ]Jreseute: nada mais consta de officio.
(I da ausencia, é voz vaga. J á se n10strou, e
!\ meu -ver cla.rttmente, que a voz não é sufficiente t>rova e demo-is vaga póde ser, wmo
muitas vezes 'é fallivel; e sobre_ 2. natureza
de tal prova nada resta a dizer; IllllS um
nohr~ SE'nador fl.llegou
a Legislação geral:
1
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C'lla dizi:t, c1ue o Desembargador, que excedia a licenr;;a, ncava suBpenso; e porque o
suspell'dia, e não cternittia? ])' clara. a razão,
porque até não se ·Unha ottvirlo o Desembaxgaclor; taes razões poderia elle allegar, que
mostrasse ter-lhe sido impossível renovar a
licença; e se mostrava com eff~ito essa impossibilidade nenlmma pena lhe era imposta;
o mesmo ar.ontece acerca dos Militares; se o
Officlal que excedeu a licença mostl'ar justificados motivto.s, ·IeVjrunta,se-lhe 'a ·uota de
deserçãot se lhe foi feita, e })ara se lhe fazm·
esta nota, faz-se-lhes um Conselho de investi·
gaçào ·e ·dá-se-lhe certo tempo autes de se elas·
sifícar desertor; emfim •nenhuma Lei pôde
haver que p1·escinua da audiencia do Réo; o
caso do .Sr. Marquez de Aracaty ;não estli
prcvado e ainda que o estivesse, devia ser
ou \'ido ao menos por uma justificação pela
Imprensa, corno se quer praticar com os mais
Senadores que já têm faltado muitas sessões;
insisto em qua se tome uma medida geral
para todos os Senadores ausentes e entre
nelh o Marque:;} de Aracaty; mas uma medida
p.recipHada 1para este só, no •passo mesmo
que se quer legislar differe.ntemente para os
outrost é inj.tstiça no meu entender ao menos. Continúo portanto a votar ).lela za parte
<lo Requerimento. reprova:ndo..a já.

i2i

missão lle Constituicão, para com urgoncb
'dar o seu pal'euer. -- Ooncle lk:~ Lages.
O Sn. OLIVEIRA: E.u pedi a palavra,
mns o ~nobre Sella<lor prevenio-me; porém
! aproveita1-a-hei -para pedir a V. Ex. que po! nha a materia á votajiiio, porque está esgo·
I ta.fla, e já se vão repetindo muito as mesmas
idéas.
0 .Sn, ÜONDE JJ.E LAGES:
Eu requeiro a
Ul'gencia. (Apoi&.dos).
.O S.R. SANTOS PINTo: - Não obstanta que
se d-tga, .que V'á o negocio á Commíssão, é necessario que ella tenha luzes em que assente
o seu parecer e :para isso julgava qu~:: se de·
\'eria officiar ao Governo.
O SR. CoNDE vE VALENÇA: - - A Commissão diflá se isso se lhe faz preciso.
1

O Sr. Presidente propõz o Requerimento á votaçào, e foi ren1ettído ã
·Commissão, conforme a Indicação do
,Sr. Conde <le Lages, approvada tam.bem a urgencia pedida.

-O Sr. Albu·
querque manda participar ao Senado, qu.e
n.Ko comparece por estar incommodado. O

·SR. MA.TTA BAcELLA.R:

Ficou o Senaüo inteirado.

0 Requerimento
em
lJUe
se
officie ao Go·
bres Senadores u.creditam em suas consciencias, que o Marquez de Aracaty deixou o verno, para que mande verificar a fuga do
Iroperio, e ê fle sc1enc1a certa, que nem a? Marquez, par.a ir com esta base :á Commenos .deixou duas linhas a.o Sen_ado, parll- missão.
0 SR. PRESIDENTE:-Póde ser que a Com·
cipando que se retirava; coacta ou volunta·
riamente não podio licença.; que impossibi· missão precise saber a razão desta falta e
Udade podia ter ao menos 'por decencht de por .isso diga o Senado se convém que se ofpedir esta licença, aiJnda que tivesse tenção ficle ao Governo, como o nobre Senador rede não voltar aD Brazil? ~Poderia o Senado quDr.
O Su. MARQUEZ UE INH~'!:I:BUI'E: - Creio,
negar-lll'a, é verdade, fa.ria n que estava ~a
sua pal'te; entretanto quer se fí.ngir, flUe nao que este Requerimento vem fóra de tempo,
eahio, ou que ,sahio por força de coacção. En- depois de haver j'á passado que fosse á Corutretauto ,u;lo 'fujo de que se dê o lugar 1)01' ulissão, qua·nto mais que se eUa julgar prevago sem forroalidade alguma, vá o negocio ciso esse .dado, o pedirá como já ·disse um
á Colll'missão para ler o roeu parecer~ eu en- nnbre :Senador.
vio a Indicação.
O Sr. •Santos Pinto leu o segui.nte
Q ,SB. CoNDE DE LAGES: -

0

Todos Of:! UO-

C1Ué

INDICIAÇÃO

.SR.

SANTOS .PIN'l'O: -

fíz consiste,

RICI~BERii\IEN'ro

V•á 0 requerimento do Sr. Conde de Va·
Requeiro que se peçam informações a{}
lença, sobre o Marquez de Aracaty, 'á Com· GovBrno. de quaes .c;ão os 'Senadores que ae
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têm -reth·ado na presente sessão para fôra do
Imperio sem licença.
Santos P·into.
O SR. OLIVEIRA.: - Eu creio, que em todo
o caso é preciso este dado 'Para a Commissão
poder ·dar o seu parecer, porque se a Commissão o precisar, póde pedil-o, ê ver.dade,
mas ha uma demora sem necessidade que se
póde agora j'á tirar; evitemos esses interlocutorios. Quanto a mim, indo o negocio sem
esta base, está destr.uida a urgencia.
O Su. HA.uRoso: - Não sei como se ad·
mitte o discuti -se esta materia; tem-se fechado a .di"Scu.ssão, e approvado; aind•a se
i-nsiste sobre o mesm;o \pon:to já decidido,
torna·se a reviver uma questão j.á tão ven~
tilada, e fóra de toda a ordem.
O .Sn.. SA.NTos PINTO: - Eu fiz o meu
Requerimento, e o tenho ain-da aqui; se ·não
foi á Mesa é porque o não vieram buscar.
0 ·SR. MA.TTA BAcEr,J~Alt: - .Se, se ler na
Mesa, e ser 'apoiada não podia entrar em discussão, e não aconteceu nem .uma nem outra cousa; entretanto, elle conbé-m matéria
alguma cousa de novo, e ·parece ·não estar li·
g-ado com a questão que se decidio, porque
não falia no Marquez de Aracaty.
0 Sn. PRESIDENTE: - 0 R'8querimento parece conter a materia da 2n. parte do Requerimento Já decidido a ·respeito dos Senadores
ausentes em geral.
0 Su. •SANTOS PINTO: - Tem de .novo O
ser para a presente sessão, pelo que pertence
á 2a parte; e quanto ·á 111 não falia no Marquez de Aracaty.
O .Sa. .PnmsÍDENTE: - •Mande o nobre Senador o Requerimento.
Foi o Requerimento do Sr. Santos
Pi-nto á Mesa e foi apoiado.
0 SR. .CONDE DE LAGES: - Embora V':á
esse officio ao Governo~ nós precisamos mais
da decisão da Commissão.
O SR. MARQUEZ DE B.J.\UB.ACENA: - Não
sei, o que acho de extraordinario nesta pro·
posta; pe1·guntar o ,Senado ao Governo se
algum Senador sahio para fóra do Imperio
sem licença! A resposta será - O Senado
não me disse se a deu .a alguem. Nós o que
queremos agora é documento legal, que prove
a sahi:da do Marquez de A.racaty, porque, se
elle sahio, foi sem licença, não precisamos de

que o Governo nol-o diga, porque sabemos que
a não levou nossa; e pela .generalidade do
1
· Requerimento digo o mesmo: não approvo
portanto o Requerimento.
O Sn. SANTOS Pr.wm:
Eu não .digo sem
licença do Governo, digo sem licença do Governo, ou do Senado, assim como sahio o
1\:larque3 de .Santo Amaro.
O SR. MATTA B.ACEIA.Au:
Apoiado.
O SR. MAUQUEZ DE B.ARn.AcENA: - Não o
ouvi ler assim.
O ·Sr. Presidente pôz o Requeri~
.mento á votação e ·ll:ão passou.
O SR. BARRoso: - 'Tenho uma Indicação
a fazer, ou antes repetir o .que j,á fiz: versa
ella sobre os Uvros, de que precisa o Archivo desta Casa, de que ha uma falta consideravel. Sem eHes havemos multas vezes con·
tinuar a acharmos-nos embaraçados como nos
tem acontecido, queren·do consultar legislação
passada.
Mandou o mesmo Sr. Senador a seguinte
INDICAÇÃO
Proponho que quanto antes se ponha em
ex·ecução a disposição do Senado relativa á
compra t,ndispensavel de certos livros, come·
çando-se pelos seguintes:
As Ord·enações, Reportorios, Apendice e
Collecção de Leis extrava.gantes.
O Systema de Regimentos.
O Indice de Ma.noel Feernandes Thomaz.
O Lndice Chronologico de João Pedro Ri·
beiro.
Barroso.
iFoi apoiada.
O Sn. MAnQui~Z. nR INIIAMnm•E: - Tratou-se deste objecto, e deliberou-se que devia
ter c. seu devido effelto, enearre~ndo-se
logo a u<m Senador, que se incumbisse desta
promptiticação; e não sei por que fatalidade
isto se não fez; agora eu sou de parecer que
o Sr. 1" Secretario, bem versado nestas ma·
terias, fique ent-arregado desta Commissão.
(Apoiados).

Posta a Indicação A ·v&ta~ão, foi
approvada na fôrma lembrada pelo
S-r. Marquez de lnhambupe.
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Entrou em Jft e 2" ·di-scussão a Pro· Unha conhecido o inconveni""
""'.-.". te de nomear
poeta do Governo, sobre a revogação depositarias publicas;
com difficuMade se
do arU.go 17 da Lei de 23 de Setem- acharem tres homens e fol'am tantos os Re·bro de 18·20, com as emendas postas querillnentos, ·que dous Ministros fomos obrie approvadas pela Camara dos Srs. ga.dos a examinar pessoalmente os cofres pu.Deputa;dos; e começando-se pelo 1° bhcos. .Tu1go, pois que a medida da Lei é
artigo disse
muito boa.
0 ·SR. 'MARQUEZ T>E BARBAOENA: - Esta
Lei é uma das mais uteis em todas as suas

disposições; comtudo, a outra Camara julgou
conveniente alterar os dons artigos que eram
relativos á fórma dos pagam·entos dos empregados publicas. Eu oppuz-me .á injustiça
d1:1, decisão qna na mesma Camara se tomem:
e com effeito, o pagamento feito em papel
aos empregados, reduz os seus vencimentos ã
terç,:a parte, e venci•mentos tão pequenos como
os que se dão no Brazil; por outra paTte,
cobrando o Governo os seus Direitos em pa·
pel, resulta desigualdade contra o Thesouro
consideravel, que não podia deixar de entrax
em consideração neste negocio; neste interim
nomeou a Oa:mara dos Deputados uma Coonmissão especial, para propôr {)S meios de retil·ar o pa·pel, e cobre da circulação, e ~,~or·
que poderia a mesma Commi.ssão ap1·esentar
alguma medida, que conciliasse estes dous
males, tanto a respeito dos empregados, como
do Thesouro, suspendia a minha opinião, e
não tive duvida, estar pela sup;pressão d·estes
artigos, acautelando-se o inconveniente de ·Se
achar o T.hesouro sem meios de pagar aos
empt'egados, sem diminuição dos seus vencimentos; o que era um mal maior do que o
pagar-lhe todo em papel. Esta Oommissão parou porém, mas cormo se vrui a lnst.aJlar de
novo nestn sessão, vm·emos medidas que offerece para retirar da circulação o papel e
cobre; porque estou convencido, que quantos
benefícios pretendermos para melhorar a
nossa sorte, são nullos, existi-ndo nestes dous
flagellos. Qua-nto aos artigos segui1ntes, -a mim
me pa-recem bons; propôz o Governo livrar
o Estado ·de uma perda enol'me, de que não
sel como se escaparia, tomando elle sobre si
pagn.r as notas em circulação; pois que por
um lado o Gove1•no ga,rantia a totalidade da;s
notas e por outra o ba,nco continuava a carregar-lhe o juro dessa ·quantia de cujo paga~
menta se achava desonerado. O artigo additivo tambem me parece bem, e j·á o Governo
E

Foram approva<d'Os os artigos 1°, 2•
e .su·pprimido na conformidade
·das emendas, ·e a mesma sorte tive·
raro os seguintes, mudada a ·nume·
:r·ação por causa da suppressão do 4°;
e tambem foi app.rovado o artigo ad·
ditivo, fica;ndo pO'rtanto approvado 0
Projecto para passar á ultima dise ao;

cussão.

>Continuou depois a discussão adiad•a pela hora .na sessão precedente da
proposta do Governo sobre a organi·
saçã'O do Thesüuro Nacional com as
emendas postas e approvarlas pela Camara dos Srs. Deputados, e sendo lido pelo Sr. .2" .Secretario o artigo 45
do Capitulo 1 o • Titulo ao da proposta, disse
O SR. -MARQUEZ DE B.ARBAOENA: Aqui
não ha senão uma dift\erença nas emendas á
Proposta, e consiste na suppressão ·desta parte
(leu): isto é conforme a Constituição.

·Approvou-se o a:rtigo, e passando-se
aos ·artigos 46 e 47, continuou a orar
O Sn . .i\IIA.Rqumz DE BARBACENA: - Na ou·
tra Cama.ra se reduziram a um só estes dous
artigos. ou f~·ntes mudou-se a Redacção, deixando-se a mesma autoridade, funcções e nu- '
tn•ero de empreg.ados, que n·o Projecto original: melhor me parece, com effeito, ·que em
menos pa..lavras, e em um só artigo se diga
o mesmo que em dous, e mais diffusamente.

O Sr. :Mar-quez de J:.uhambupe, depois de um discurso, que o Tachyg·ra~pho M·dreira ·diz .que não p'Odia
colher, mandou ·á Mesa .a. seguinte

Ao artigo 46 se comporão -

diga--se depois da palavra
do Presidente da Proviu-
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cia, ·de um Inspector e siga-se até
salva a Redacção. Ma;rquez de

o fim,
Inh-am-

hupe.

Foi apoiada.
-Não
basta para a;tacar um systema complexo, e
cujas partes têm, além da intima ligação, um
principio commum, e dirige-se a uon só po.nto
destacado. Este novo systema de o1·ganisação
tem por principias funda:mentaes: 1", que a
administração seja identica em todas a:s Prov-incias do Imperio; 2°, que convindo noa adminlstração o maior numero de votos possível, sela a votação tomad-a pela pluraUdade. Com estes principias se estabelece uma
Thesouraria em cada Prov•incia, e mesmo no
Rio de Janeiro um homem é o seu chefe. O
illustre Senador lhe chama desp·ota, porque
lhe suppõe uma· autoridade sem limites; se
o illustre Senador ler atte-ntamente as attri·buições, que se dão a este chefe, além das
quaes não póde passar, verá que não é tamanha a sua autoridade, e que, a que se lhe dá
é indispensavel para o desemtpenho da repartição, á testa de que é posto. Quer o nobre Senador que o Presidente da Provincia
seja o Chefe da Thesouraria; eu tambem o
quereria se elle :l'oss·e nullo: nullo é elle agora
nas Juntas da Fazenda, a que preside, porque a pluraljdade é quem decide, e nada póde nellas fazer nem fisca.lisar. Ao contrario
se vê :neste Projecto; o Presidente da Provincia não faz, é verdade, parte da Thesouraria;
e por isso mesmo ·que não toma }}arte nas
.suas decisões p6de suspender os empregados,
mandar fazer despezas, etc. O escrivão que
não póde corresponder..ge com o Thesouro senão pelo Presidente ·da Provincia, pód·e ser
por este chamado para dar explicações e darlhe as contas que lhe pedir; e diz o :nobre
Senador que se diminue a autori-dade ·do Pre~
sidente da Província? Eu veio ao contrario
qu-e nunca a teve maior, nem mesmo a tiveram os Oapitães,Generaes. salvo a que tomavam por abuso do que a Lei lhe conrcedia;
mas não se trata disso. .SujelJtdyise ,Dois o
InspectQr ág suas ordens, mas é mister, que
tenha as mãos livres para poder desenvol·
ver-se e ge não reduzir a simples automato,
gulad~ pelo Presi,dente, a quem incumbe vigiar ·não só sobl'e elle, mas sobre todos os
O ,sn. MAnQUEZ

DE

BA&BAcENA:

mais empregar~os; e taes devem com effeito
ser as attribuições d!o immedtato Delegado
do Chefe supremo do Pod·er Executivo; não
lhe competem os detélilhes particulares dos
differen•tes ramos de administração da sua.
Provinda; voto portanto contr·a a emenda
por ser .contraria aos .principias sobre queestá baseélida a Lei toda.
0 SR MARQUEZ DE MARICk - Muito .bem
di&se o nobre Senador, que acaba de fallar;
se estivessemoí:í aind!a no antigo systema, eu
acharia muita autoridade concedida ao Inspector; mas segundo o systema. que felizmente
adnptamos, todos os homens são fiscaes: a
liberdade da Imprensa faz apparecer os abusos do poder e coube os que transpõe os limites de sua jurisdicção, e fazem della uso perYerso. Diz o nobre S·enador, ·autor da emenda, que os escrivães da Junta da Fazenda fa-ziam tudo; e de que serviam então os Presi-dentes A testa da-s J-untas? E' portanto melhor, que este Inspector faça as vezes de Escrivão e faca tudo, mas tenha responsabilidade geral. Muitas vezes o Presidente guiava
a Junta por condescendencia, e agora não se
póde excusar, porque oada um fica no seu
lugar .sujeito a uma respons.a,bilídatde, de que
todos são fiscaes. Finalmente esta Lei, como
já se tem dito, é de tentativa, se se acham
inconvenientes, ..serão corrigidos: mas o conservar as cousas como estão, não serve na
tentativa, porque j·á se ex-perimentou que ·era
máo: é agora preciso variar para ver se me--lhoramos. Voto portanto pela emenda.
O Sx. MARQUEZ DE 1NHA~1BUPI!:: - O nobre Senador, o Sr. Marquez de Barbacena, eg..
talbeleceu no cOillleço de seu discurso como.
principio cardeal a id·ootidade de administração em todas a:s Províncias do Imperio, inclusive a do Rio de Janeiro, e eu apezar de·
não ter o Projecto, mas sim as emendas, como
j·á disse, percebo essa identidade, e, algumas
cousas; mas aqui vem o principio do n·obre
Senador a s· -r cont:flaproducente; e com
effeito, não é· no Rio de Janeiro o Presidente
do Thesouro o fiscal geral de todll'lis as Administrações ·de Fazenda, :não só do Rio de Ja·
n·eiro, mas de todo o Imperio? E apeza.r disso
não faz parte do Tribunal do Thesouro, como
j,á, .passou? Pot.s como trazendo o principio
cardeal da identMade, se acha que ha lncom·
patibilida,de em que o Presidente da Pr·ovi-n~ -
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da seja membro da respectiva Thesouraria?
0 .SR. M.ARQUEZ DE BARDACENA: - lN este
Não se acha nisto uma d·espa:ridade, em vez artigo não ha correcção alguma; mas se alda identidade que se quer fazer apparecer em gum dos nobres Senadores quer ver a provitoda a Lei? Mas emfim, se a Lei é de ten·
tativa, não me opporei mais; a e:x:perienci'a
mostral'á as vanta-gens, ou defeitos d·o sys·
tema.
O Slt. M.ARQUEZ DE BARnÀCEN À: - Não ha
a dispalfidade que o nobre Senador acha, o
systema de identidade é conservado .nesta
parte da Lei. O nobre Senador talvez não
advirta que o Rio de Janeiro tem uma The·
som-aria ·Provincial como tem a Bahia, Pernambuco, etc. O Presidente do Thesouro Naeion·al faz sobre esta Thesourarta do Rio de
Ja,neiro, o que faz o Presidente de out:ra
qualquer Província, sobre a sna respectiva
Thesouraria. Demais, pelo lado da grande juTis·dicção supposta ao I•nspeotor, ainda ac·
crescentarei, que sobre elle, al,ém do Presidente da Provincia, ha o Conselho Geral, a
quem é obrigadü a dar cop1a do que enviar
ao Thesouro, e este Conselho tem de dar o
seu parecer, t!lnto ao Governo, como ao Corpo
Legislativo, das irregul-aridades que achar,
tanto ·do calculo, como da moralidade das
Contas; não se da!n·do portanto nem incoheren:cia na unidade do sy-stema, .nem de demasiada jurisdícção -ao Chefe da Thesouraría, creio dever poupar o artigo.
Postos á votação os artigos 46 e 47,
·foram app1•ovados e reprovada a
·emenda do Sr. Marquez de Inhambupe.
Posto á discussão o artigo 48 doa
·Proposta, que ·passa a ser 47 das
emendas, disse sobre elle
0 SR. MARQUEZ DE BARBAOEN.A.:
Neste
artigo não ha verdad·eiramente emenda; é um
accrescentamento, em .que ha a mesm·a explicação .ao caso, em que se verifica a responsabilidade (leu): esta explicação me parece
vantajosa, por isso acho que deve passar a
emenda tal qual está.

Posto á votação o artigo, foi ·ap·
provado.
O Sr. 2" Secretario, lendo os arti·
gos 49, 50 e 51, e não havend'O quem
faUasse contra, foram approvados.
·So'Qre o artigo 52, disse

dencia, que ha a respeito dos Escrivães, acha
a:qui as garJllntiaB, que se dão a esses empregatios. (Leu) .
Foi approvado depois o artigo sem
:mais impugnação; e a-cerca do artigo
53 disse
O Sn. M.ABQuEz DE B.A.Rn.A.CENA: ~ o artigo aJqui é o mesmo; supprimem-.se est~s paiavras, que estão ·no artigo 57. Parece-me boa
a suppressão, porque excusadas são com ef·
feito estas paLavras. Quanto a ordenados, lâ
achará quem quizer ver, que ha um artigo
expresso, que marca o de todos os empregados das Provincias.

Foi approv·ado o artigo.
Sobre o artigo 54 disse
O SR. MARQUEZ DE B.ARnAcENÀ: - O Projecto original mandava recorrer ao Presidente
simplesmente; a emenda consiste em decla·
rar o que o Presidente pôde fazer, que é, não
só suspender, mas mandar processar. Parece
po.rtanto que a emenda, por conter materia
mais explicita, deve passar.

Foi approvado o artigo 54.

0 Sn..MARQUEZ DE BARBÀCENA: - Todos
estes artigos até 5·8 inclusivamente, fora:m
approvados ·sem emendas •na outra Camara, á
reserva ,do ultimo que fez extensiva ao Conselho 'Geral a providencia, que se ·d•á da conta
ao !Presid-ente da 'P.rovincia ao Conselho Ge·
ral. A fiscaUsação •não se pôde exercitar pelo
Minlatro da Fazenda St>bre a Aduninistração
Provincial, como .a:té agora têm estado as
cousas, •sem provas; e como haver essas provas? Uma Junta da Fazenda manda o seu
balanço ao Thesouro, e diz ahl .vai o balançoj
o mais, que pôde fazer o •Ministro do Theaouro, é perceher aa contradicções. que p.ossa,m havm· entre as 'Partes do bala;nço em si,
ou .com os documentos, que o componham;
mas da .morali.dade de cada uma dessas partes, e dos documentos, ·é-lhe impossivel; e
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toda a fiscalisação, que possa fazer, está.
muito longe da que é necesaaria para cortar
pelos abusos destas administrações. Esta ·Lei
trata aqui de estabelecer ·esta fi-scalisação de
modo que sej·a effectiva, porque não 'só a
dá ao !Presidente da Provi>nc1a, que de perto
póde conhecer .bem todas as faltas commettidas .na .Administra~ão da ·Fazenda, como a
obrigação de enviar cópias aos Conselhos
Geraes, por este as remetter ao Corpo Legislativo, põe um duplicado freio lás malversações dos ·empregados; e ·não póde deixar de
apparecer ·com isto um favoravel resultado;
este additamento ·pois da emenda é muito
justo, porque dá mais uma garantia aos interes·ses publicos.

dítivo é muito essencial; esta. foi a opinião
geral da Camara ·dos Deputados, mas não a
minha; eu nunca direi geralmente, que para
as pequenas operações, qualquer official póde emprega.r-se; operações ha que se.ndo em
si -de pouca monta, são todavia de gra.nde
resp,onsrubilidade; taes são .por exemplo os
saques e assentos de lettras, etc, E' por isto
que o Thesouro Nacional precisava de um
Thesoureiro, independente do da Thesouraria
da Pr(}vincia.. Assen·tou-se, porém, que o The:f>Oureiro ·do T·hesouro !Nacional mui pouco ti-nha que fazer e que podia sel-o ao mesmo tempo <> da ·Provi•noia do tRio de Janei:ro, a;judado
pelos fieis d·e sua escolha.
Approvaram-se os dous artigos addiotivos, que ficam sendo 72 .e 73, e
a:ssim mais todos os artigos até 76
da proposta, com a,s alteraçõ"ls indicadas nas ·emendas; e .ao artigo 77
disse

Foram approvados os a1·tigos 55,
56, 57 e 58.
O artigo 59 da •Proposta foi igualmente approvado, com a unica alteração de .refe.rencia, que consta das
emendas.
Os artigos ·60, 61, 64, ·65 e 66 da
Proposta foram todos approvadoB sem
impugnação successivamente, o ,o 67
foi tambe:rn approvado, na conformi·
dade das emendas.
,Lido o artigo 68, disse

0 Su. MAUQUEZ DE BARBAOENA.:-A 'emenda consiste simplesmente na -a.ddiçã? das palavras (leu). Isto será indiBpensavel para
harmonisar o artigo com o ·que tem passado,
como ·se .fez no artigo anteceà mte, onde se
diz, que o Gover.no nomeia o Fiscal na Côrte;
e nas Províncias se mandt(\ agora nomear pelo
0 SR. MARQUEZ DE BARBACE.NA~-A emen- Ptesidente em Conselho
da !é de redacção; supprimio-se a palavra
Approvou-sc 'l artigo 77, e pedindo
Thesoureiro - .que vem aqui duas vezes.
·aind•a a palavra -disse
Foi app.rovado, bem como, e ·sem
debate, os artigos 69, 70 e 71; e lido sequeu.da da.s r4zões, que !llascera•m da disr.t~.·ssão, julgou-se que era melhor deixar aos
o 7'2, disse depois
Conselhos Provinciaes o ar.bitrio de QUanto
O .SR. MAHQumz nE -B.a.RBAOENA: - Esta se dr:>~reri.a oagar; só dentro das mesmas Proemenda tambem é de redacção (leu). Depois víncias se póde fazer disto um juizo exacto;
o que se r.hama 400$000 no Rio de Ja:neiro é
fallarei uos dons artigos additivos.
bem differente do que .se chama em Goyaz ou
no Pará; porque bem .Qlfferentes valores de
Foi approvado o artigo 73.
generos, estes chamadoí'l 400$000 representam
o Sa. iMAllQUEZ DE .BARBACENA: - Estes em cada um destes lugares, quero dizer, üS
dous artigos additivos .estão -em harmonia mesmos 400$000, não supp.rem iguaes neceE~~
com 0 que j:á l)assou. O original não exigia sidades em todas as Províncias do Imperio;
fiança, mas ·como passou no lo artigo outra logo ainda podendo o Governo avaliar &.
doutrina, exigia-se aqui (leu). Verdadeira~ quantidade do trabalho, que se encarrega aoR
mente todos estes capitulas, que estamos dis- empregados, não conhece (fallando exa:otacutindo, estão implicitamente já incluídos ua r mente) o valor da moeda em aue lhe manda
organisação ·do Thesouro. Este lo artigo ad· f oagar. Os Conselhos Provinciaes, pois, conhe-
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cendo .as circumstancias locaes, que influem
nos valores dos generos necessarios á vida, e
não sendo menos instruido da natureza do
trabalho dos empregados, que o Gover.no, póde melhor que este fazer os arbitra;mentos,
de que se trata. Esta medida não só é a da
maior justiça. como deve tender a contentar
aos filhos das Províncias do Imperio, que
ficam por este modo attendidos em seus .merecimentos, sem lhes ·ser necessario andar
sentenares de leguas para na Côrte mendigarem emp.regos, que muitas vezes não lhes
pagam em annos as despezas que fazem para
os conseguir.
Approvou-se finalmente o al'tigo 78
da proposta com a tra;nsposição, que
apontam as emenldas.
O Sr. 1° Secretario leu um officio
do IM"irnistro do Impeerio, participando ,que se ·expedia m·dem ao architecto das obras nacionaes, para sem
:perda de tempo .proceder ao devido
exame sobre o estado de segura:nça,
·em que se acha o edifício do Sena,do.
tFicou a Camara int·eirada.
•Leu depois um outro officio dr
da 'Província Ide 'Matto ·Grosso. pedi.n
do a approvação da ·d·elíberação) que
tomou de ·nomear um porteiro para
a Secretaria do •Governo daquella
·Província.
Foi remettido á ·Commissão de Fazenda.
Tendo da•do a hora, o Sr. Presidente marcou para a Ordem ·do Dia:

1. 0

A continuação da ·discussão
adiada pela hora.
2. A 2« discussão do Projecto de
Lei. que reu·ne ·em uma só rudministração os 5 Hospltaes, e casas de ca·
rid.ade de Perna,mbuco. e em ultimo
lugar aJS ultimas diõdcussões ·dos Projectos n. 40 e 44, do anuo passado.
tLevantou-se ·a sessão ás 2 horas e
5 minutos da tarde. - Bispo Oa;pellão-Mó~·. :Presidente. Viscon)die ele
Oaethé, 1" 1Selretario. -- Vistconàe (le
Oongonhas ão Oam~po, 2° Secretario
0
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10« SIDSSÃ!O DE 1•6 DID M!l\:10 DID 1831
I'Bl!lSIDENCIA DO SR. BISPO

CAPELT.!Â.O-MÓR

Discussão elo Parecer sobre a Oommissão de
Oonstituiçllo.
Discussiío sobre a sah'icl-a
do Sena,dor MaTquez
de Aracaty protct
fóra do I1n-tJe1'io.
Discussão do Reqt~e
rime'J'tto {la Inspecção dos Dia'rios.

F.allaram os Srs. Senadores: !Presidente, 3 vezes; Borges, 8 vezes; Almeida e
Albuquerque, 12 vezes; Barroso. 8 vezes;
Marquez ·de Inhambupe, 3 vezes; Conde de
Valença, 1 vez; Conde de Lages, 3 vezes; Mar·
quez de Ba.rbacena, 13 vezes; Carneiro >de
Campos, 4 vezes; .Rodrigues de Carvalho, 1
vez; Oliveira. 1 vez: .Saturnf.no, 1 vez; Vis·
conde de Caethé, 1 vez.
A's 10 horas e 5 mi-nutos da manhã, achando-se presentes 32 Srs. Senadores, declarou-se aberta a sessão;
e, lida a acta da antecedente, foi ap-

prcw&dai
.Pedio a palavra o Sr. Marquez de
Inhambupe para ler o seguinte
P.A.BECEB

"A Indicação, sobre que a Commíssão de
Constituição tem de interpôr o seu Parecer
com urgencía, comprehende duas partes: a
1n é ~Jal'a que peça ao Governo. que mande
proceder ·á eleição de :Sena.do1· em lugar do
Marquez de Aracaty, que se ausentou no paquete ínglez para a Europa. ·sem licença des•ta
Cama.ra; a ·21\ é relativa a -outros Senadores,
que :não têm vindo tomar assento .no .Senado
ou deixam de c:.ompar.ecer na Sessão Legislativa sem licença ou justificada causa:
A ·commissão con.siderando attcntamente
a matería, que faz o 1 o objecto da Indica~ão,
coi.ncide :perfeitamente com a mesma opinião;
por qua.nto, não po1dendo entrar .em duvida
que o dito MarQuez se ausentou para fóra {]Q
Imperio, ·deixando sua casa e bens á ·disposição dos .Procuradores, fica .por seu proprio
feito demonstrado, que elle abandonou o Brazil, sem pl'eceder lice.n~a deste Sena;do, pot·
falta ela qual se deve COll!iliderar a ausencia
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como uma verdadeira fuga; tanto mais cul
pado, quanto era de .sua restricta dbrigação
defender a 'Patrla que havia adoptado, e.m um
momento em que ella talvez mais que nunea
necessitava da sua cooperação, ·no honroso
exercício em que .se ·achava collocado, como
Membro d:o Poder Legislativo, para obtet•mos
o feli.?J resultado 4e nossa politica reg·eneração.
Neste caso lê a Commisaão de parecer que
se peça ao -Governo, que mande proceder á
eleição rde Senador que -se acha vago pela
Província do Ceaflá, que o ·dito Marquez representava.
Quanto ao outro Requerimento da Indicação, de que a Commissão por outra parte
já se achava encarregada ·de tnterpôr seu pa~
recer, o fará opportunamente.
·Paço -do .Senado, 16 de Maio de 1831.
Jlanzuez de Inhmnbupe.
MwtqUieZ de Maricá. - Manoel Oaetano de Ahneida e .tUbu~

quer que.
Foi a.poiado.
0 SR. PRESIDENTE: - .Esta Indicacão foi
remettida â Commissão; e parece que por esta
mesma razão deve ·ser já discutida.
o SR. •BonGES: - Não é para fallar sobre o Parecer da Commissão que me leva.nteit pois que, por me não achar ·na Camar .t.
quando ella foi apresentada, não ti·nha conhecimento algum da sua •materia; mas vejo
tambem aqui a Indicação de um ·nobr·e Senador, em que pede que a Commiss:ão de Constituição aponte os meios para remediar a
falta que o Senado experimenta Ide comparecer a muitas .Sessões e alguns dos quMs, até
ainda não prestaram juramento; o que diminuindo a Representação Nacional, não tem
remedio da Ca1nara Electiva, -que pôde cha0
mar Supplentes, que o Senado não · tem: . e
não tendo a-té agor.a apparecido providencia
alguma sobre este objecto, que ·eu reputo muito urgente; eu .havia ·arra-niado e trago pa.ra
offerecer ·á Commissão ·do !Senado o seguinte

Membro do Sendo, enviando a sua demissão
motivara ao .Secretario de sua respectiva Ca·
mara, que a fará presente em Sessão.
Artigo 2." O Senador, que não comp8Jre·
cer em tres !Sessões annuaes e consecutivas,
s·el'â ·a sua faJ.ta 'julga;da como expresso de·
missão.
Artigo 3.<> O Cidadão Eleito, e escolhido
Sena:dort que, depois da necessaria participação se demorar por .espaço de duas Sessões
annuaes a vir dar Juramento, e tomar as·
sento no •Senado, será a sua falta considera·
da e julgada como expressa demissão.
Artigo 4.<> O Senador que se retirar para
fóra do Imperio, ou mesmo da 'Provincia, em
que residir, sem justificar a sua ·ausencia
perante o Senado, ser·á tal ausencia qualifi·
cada logo ·expressa demissão.
Artigo 5." Quando se derem os casos de
demis-são de que tratam os artigos antece·
dentes, assim como o da expulsão de qualquer Senador por effe.i:to de .sentença coo·
d·emnatoria ou os tde rvacancia por ~a.Heci
mento, o Senado p(llrticipará ao Governo, para
m3!ndar proceder ·á nova Eleicão noa respectiva tProvinci•a.
Artigo 6. 0 Se no intervallo das Sessões
annuaes se der -o ca.so .de vacancla .por f.alle-cimento; o Secretario do Senado ·é .autorisado
para fazer a participação ao 'Gover·no.
Al'tigo 7. 0 Ao Cidadão demittido ·d·e Se·
nadar, assi!m como ao ·expulso cessam oas im·
munidades, assim como a expulsão cessam as
immunidades, as honras .e regalias de que
gozava.
Artigo 8.<> Se, porém, a demissão fôr em
consequencia de molestias incuravei·S, ·ser-lhe·
hão con.servad.as as ditas immunidades, ·honras e regalias.
Artigo 9." O Senador que ·não compar$·
cer em !Sessões diarias. além •dos ·dias permi>t·
tidos pelo 1Regt.mento da Camara, :Sem excnsa;
de molestia, .não •terá dir·eito ao subsidip, que
vence.
Paço do Senado, 12 de Maio ltle 1831. José Ignacio Bo1·ges.

PROJECTO DE LEI

Foi apoiado e conU.nuou a ·fallar
A Assembléa Geral •Legi'slativa ·do Impedo ·decreta:
Artlgo 1." Qualquer Senador do Imperio terá o direito de demittir-se do lugar de

O Sn. BonaEs:-Este Projecto deve, quanto a mtm, ser remettido â mesma Comm1ssão de ·Constituição, para ·que, tendo já estas.
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idéas fixas, ou a·dopte alguns .ou trabalhe sobre estas bases, que offereço ao senso da
Ca,mara; emendando e supprimi.ndo, cO'mo
julgar conveniente. Aproveito esta occasião,
em que tomei a palavra. para dizer que .não
me tendo sido possível assistir ás discussões
da Lei da Organisação do Thesom·o, porque
acha,n-do-se preso no expediente do Ministerio •da FazeDida, que afóra se tem tornado
muito laboriof;o, pelo que se faz necessario
promptificar para o exame da Ad.ministra!;ão pa.ssada, de que ·se vai occupar a c~
mara dos Deputados, não tenho podido assistir ás discussões, está quasi finda a 2•
discussão e eu •muito !desejava apresentar ao
Senado algumas reflexões sobre a mesma Lei
e para isto supplico a V. Ex. que, quando
a 3a discussão •tenha lugar, seja eu convidado
para assistir a ella; e então talvez tenha
mals algum cabedal de ídéas para offerecer
sobre o Projecto.
O ·SR. Ar,MEIDA E ALJ!UQUERQUJ:o1: - Eu
seria an:tes de opinião que .seJa a:diado o ProjeC'to, .apezal· de estar quasi e.m an discussão;
ê para mim .mais conveniente que se demo1·e
alguma cousa. para que qua.ndo Uver lugar
a 3Q discussão, apparecendo alguma emenda,
que seja apoiada por dez .membros, e haja na
Casa sufficiente numero.
'Ü ·SR. PnESIDENTE: -·Pelo que toca ao
pedido do ·nobre .Senador o Sr. .Ministro da
Fazen,da, fica o Senado 1.nteirado; e quanto
ao Projecto que o mesmo nobre Senador offereceu, creio que deve com ·effeito ir á Commissão de Constituição. (Apoiados). Está em
discussão agora o Parecer da Commissão.
O .SB. •BARRoso: - .Eu susten:to a opinião
que j'â aqui emitti, quando esta materia foi
ventila-da> a.ntes .de ir •á Commissão. Já disse
que o Senado não póde julga.r prova1da a
sahida do f.rll[arquez de Aracaty do Imperio,
simplesmente pela voz vaga; mas apparece
agora ·o Parecer da Commissão; opina que
se :mande pt'oceder •á nomeação de um Senador e pelo que toca ás provas ·que tem da sahi'da do •Marquez diz que se não pôde duvi- ,
dar; mas não apresenta razão algu.ma da sua
persuasão .mais do que a mesma voz vaga>
contra que eu me pronunciei como insufficiente. Eu já disse, e o torno a repetir: é
necessario que a nossa Deliber·a{;ão a este .res_peíto seja motivada, e que estes motivos fi-
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quem escriptos para que a todo o tempo con~
ste o que se fez. e porque se faz; e é decente
que fique por bases .da resolução do Senado
este Parecer, que em nada se fWlda. mata
do que na voz vaga? Tor·no a instar que não
devemos pela primeira vez que .se trata de
excluir um Sena-dor marchar sobre uma base
tão pouco segura, geralmente fallando, e que
se ·estabeleça um precedente tão ·perigoso, e
fallível como este ê; porque niill:guem pôde
negar, que todos os dias se está d.liJn.do como
certos factos pela voz universal; a que de·
pois apparecem desmentidos; .e se agora é
voz publica, 'que o Marquez de Aracaty deixou
o IJ:nperio, e se quer -que isto baste, quem
nos diz a nós que daqui B~manhã não haja
outra voz vaga acerca de outro ·Senador? O
que se fará? O mesmo ·que se faz agora; e
se essa voz v.aga •Se .desmentir (como lê mui•to
possiv·el) -não é o modo de proceder o mais
irregular que póde ser, a regra que se quer
agora seguir? Sr. PresMente, o dizer..se que
é de publica notoriedade, não serve para aqui.
porque eu só digo que .póde ser de publica
notoriedade o •que todos sabem com certeza,
mas é necessarlo que esta certeza venha a
todos pelos cêliminhos que a verdade deve vir
seguindo a .regras de boa log·ica; mas .nenhu~
ma regra de critica ha que ma:nde ter como
verdade o que nasce oda voz vaga. Comtudo
apparece agora um impresso assf.gna.do por
Marquez de Aracaty, se este impresso não é
apocrypho, pôde ·elle, a meu · v·er, servir de
prova. porque o Marquez confessa a sri.a retirada; portanto, averigua-se (o que é •muito
facil) se com effeito existe na Typographia
a assignatura do Marquez, e então servirá
isto -de prova e ma-rchamos por um caminho
seguro; o meu v·oto é que com este impresso
se mande o ·negocio ao Governo. para averiguar se este impresso é com effeito do Marquez de Aracaty e sobre esta prova, proceder o .Senado ao que então julgar conveniente. Si-nto muito discrepar asai•m .do pa-recer Ida Commissão, mas •a Com:missão não
dá motivo a1gu.m de sua persuasão, mais do
que a voz vaga, contra a qual eu me pronunciei logo que se apTesentou nesta Camara
bal negocio.
0 SR. MAR.QUEZ DE 1NH.AMDUPE: - A Com~
missão fundou o .seu parecer ID.ão na voz vaga.
no sentido em que o nobre Senador a quer

:180

Sessão de i6 de M9.io

tomar, isto ;é, em um dito sobre o •que não ha
apparencia de verdade; mas todo o Rio de
Janeiro sabe que o .Marquez rde Aracaty não
existe na sua casa, que os seus famulos ti·
veram ordens e .mandDs do mesmo Marquez
para val'ia.s disposições domesticas; que ·s·a·
hin.do .em uma tarde de ·sua casa., não voltou
ã ella, e mandou depois as disposições Ja
que faUei. Este facto não foi ainrd•a •negado
por ntnguem, e o mesmo nobre Senador jã
aqu'i confessou que, como hOID:Hlill, ·não duví·
dava nada da sahida .do Marquez; e não sei
porque faz .a distincção .de homem para S{;
nrud·or; o Senado deli bera -á pluralidade d::votos, e cada Membro da casa vota •segundo
o testemunho da sua co.nscienoia; e o ·nobTe
Senador, .não e:st'alndo, cO'lllo diz que ·está,
conv1e~ncido de que o M.arquez de AracatY
sahi~ do Imperioj segundo o que aqui 1disse
em -outra sessão, quer votar ·contra o teste
munho de sua consciencia. Nós Jlão forma
mos processo judicial ao Marquez de Ara
caty, onde seja preciso produzir uma sen
tença motivada; e ainda sup.ponho que o Se
na,do .se converte 'agora em julgador (o que
eu Jlâo considero as-siom) quall!do o Senadl
julga não é como Jury? Não é sempre se
gundo o testemunho de sua con·sciencía? Te
me.se que se est::>,beleça um precedente'! O
p1•ecedcmte só póde servir em identidade de
circumstancias; e ·se com effeito a.p.parecer
um caso iden:tko como este que receio pôde
haver ron. julgai-o tambem assi.m? Se a aahiJda de um outro Senador fôr I"evestida das
circu-mstamoias de que ·é agora ·a ilo Marquez
de Aracaty, ·porque ha de ha:v·er receio ·de
que .se d·elibere como agOl'a? Se o caso fôr
outro, nada 'Vale estes precedentes, só podem
allegar-se na perfeita i.gualdade ele drcumstR·ncias, uma ·só que vaTie .j•á se não poderá
lrunçar mão rdeste aresto. Voto portanto .para
que passe <> .Parecer como está 1~edígido.
o SR. CoNnE DE VALENÇA: - ;EJu voto
t~tmbem pelo Parecer ·da Commi~são. Quando
en disse que ttnha toda a certeza 1da sahida
ch~.ste Senad,or estava tão certo 111•este facto
cc>mo estou de que .estamos aqui: sabia que
o Marquez se tinha embarcrudo uo pa,quete, e
r~ casa para onde tinha man·d:a;do a:nteci.padalnente a sua rou:pa, e mesmo eu tinha scieneJ.s, ·d,Mte papel que .a;qui apparece agora im})r·-3€so. e que foi todo escripto pela sua let-

tra; todavia a.pezar .d·a estar sciente do facto,
não me animei a apresentar a Indicação que

fiz ·se ·não quando tive .ma:i'S daJdos. O proce·
dimento do Gover.no a este res·peito, fez com
que não hesitasse em faz·er a ani·nha Propo·
sição 1neata. Gamara. O Governo ,mandou a
Thesourarla Geral .das Tropas suspender ao
Marquez .de .Aracaty o soldo .de Marechal de
CaillJPo reformado, este passo do Gover.no, que
se pôde ter com1o de publica ·notoriedade, pois
que a Pm·tarla expedida ao Thesoureiro Geral d·as Tropas é um papel ·que 'é visto por
muitas pessoas, .cujo testemunho espalhardo, e
11~~o conirad:icto por ninguem, lhe dá ·O cunho
da virtu•de, ;não pôde .pôr~nos na mais pequena duvida de que o facto é -verdadeiro. Quauto a milm, agora o clecl•aro; o mesmo Marquez
de Aracaty me havia communica:do confidencialllllente o seu 'Pr·ojecto, ·e o estar eu a trahir a minha consciencia seria uma (a:ffecta.·
ção culposa. Qua:nto ao pr·ecedernte que tanto
se tome estabelecer, j·á está bem respondi1do
pelo nobre .Senador que me precedeu; se
houver outro caso tão cla.ro como este eu
não .porei .flnvida..em votar como agora voto;
o luga1· do Senador está va:go e portanto deve
proceder-se á eleiçã:o 'Para .não ficar diminuída a Representação !NacionaL
O SR. AI,MEIDA E ALBuquEnQuE: -Diz a
Constituição (leu); logo o lugar está vago•.
poi'que o Senador desap,pareceu e ninguem
sabe delle. Diz-se que não ha uma tes-temunha authentica, que affirme ·que elle ·deix.ou
o Braz.ilt -pois .nem eu quero que, 1pu.<lesse
não obsta:nte ir no paquete, desembarcar em
Cabo.J.i,rio, ou em outra qualqu:er parte do
Bra.zil; mas como o fez seo:n licoo.ça da sua
Cama1·a, como Constitncion•al lhe determi.nava, d·eixou o lugar e o lugar não é ·de n·atureza que poss'a estar vagD; mande-se ver por
formalidade, se está •ean sua casa, 1nuito em·
hora; e ·não havendo alli, como .sa.bemos que
não ha ·quem dê noticia ·delle, proceda-S'B á
nova nomeação; .porque fica provado e mais
que ·provado .que não ha quem sil'va um dos
lugares de Senador pelo Ceará, ·que é neces·
sario prover. Este negocio é todo da com.petencia do Sen•ado e p.or isso ta:mbem ocioso é
ma.ndat· a.D Governo que faça a·verigua!}ões al·
gUlll1as, como me pa-rece que j-á se disse na,
outra Sessão, em que se tratou d·esta nnateriu.; se o negorto é todo nosso, não temos
1
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ll'ada com o Governo;

o que ha u!llicamente que o Governo já lh·e mand:.Ju su.s'pender ·na
com o Governo é mandar-se·lhe que faça pro- Thesouraria o .soldo de tM·á.i.\Jehal de Cannpo;
ceder á eleição do Senador, que é ·preceiso quero .q:ue assim seja, mas uão basta; a suseleger e 'llada 1mais, nem sei como se possa pensão ·de soldo pôde .fazer-se pela ·SUa vaga,
chamar Jeviamdade, como lme parece ·que se para que o seu Procur:a:dor .não receba o soldisse a est:e proceder; o .que rrne parece é do; -ma.s se a todo o tempo o Marquez mos·
piri~ho·nismo; porque apezar de que todos os
trasse ca.usa legitima de não comparecer, hamembro-s d•esta casa estão e confessam est&r via ser i:nd-emnisado, porque .su.SfPender o paconvencidos de que o Marquez de Aracaty gamento, 'llão é dar b'aixa, nem riscar do .serfoi para Inglaterra, querem duvidar daquillo viço; porque para isso ·seria p1·eciso uma
mesmo .d.e que uão têm a mais ·pequena som- sentença, antes da qual d·everi-a o R'éo ser
bra de razão em -contrario; até eu ouvi aqui ouv•i.do, ou ao menos por :editaes com prazo
a;ffirmar a um nobre .Senad·or qu1e o Procura- rasoavel para responder. Não nos .pôde logo
d-or do IMarquez ·esteve a bordo do Paquete seTvir de :norma este procedimento do Gocom elle, e que de lá trouxe or.dem.s ·e dis,po- verno, qU'e por or.a 'llle parece .que vai em
sições acerca dos seus ·negocios domesticas; regra; ·o nosso ·caso é já de sentença definioutro nobre Senador diz que o mesmo lVIat·- tiva, dada ·sem :auldienci'a da ~arte, e não sei
quez lhe havia communic·ado confidencial- fundada em .que Lei. Quero porém não conm-ente o passo que ia dar; e quer-se atnda siderar o caso por este 1lado; quero o .que ~e
pirr.onícamen·eta duvida-r disto! .Sr. PI'Iesiden- não reparte i:sto uma se-nten!)a condem-natote, eu .não acho nisto a •menor .difficuldade; ria do Mat•quez de ·Aracaty, mas uma averia·p:provo pol'tanto o Parecer da Commissão, e guação da vacamcia, OlU não 'Va:cancia d.e llilll
digo que se mande sem ·demora proced.er á lugar de Sena,dor; faça-se ,esta aver-iguação,
nova eleição üe .Senador que está vago pelo isto é o .qu·e eu requeiro, porque até agoi'a
nenhuma se tem feito, e a nO'bre Com.missão
Ceará.
O Su. BAmwso:
Principiarei por dar nenhum passo :deu para dar demonstração .do
uma satisfação ao JJ.obre ·Senaidor a quem .só que ava.nça [lO .seu Par.e.cer.
fiz .JHensa, foi. :oda involuntaria;.não me lembra
Finalmente ap,pareceu um Illllpresso que
ter dito que achava leviandade '!leste modo se diz ·feito •pelo Mal'iquez de .Aracaty, ·em 'que
de proceder que se pretende; anas .se tal ter- elle .con:fessa o seu exiJio voluntari-o: mas este
mo me escapou no calor da discussão, vo- pap·el me põe em estado de Slegurança ju-ríluntariamente me retrato. Tornando porém dica: o Impr.esso ser :aJpocrypho, e tanto póde
a.o ponto da questão, eu j1á ·disse flUe tinha ser, ·que não •São poucos os .exemplos de taes
certeZ'a .particular como ·tem o nobre Hena- contrafacções, ·e a prova ·é, que a l.lei que
dor; .mas esta certeza não •me .d'á meio de coube os a.busos da Imprensa ;prevtne este
fornecer um documento que a todo o tempo caso, e [lâo se faz Lei sem necessida.d.e; é
mostre a razão por .que o S·enado excluio o logo a.inda preciso a -averiguação da verd-ade
seu Membro. E' rnotatVel :que Jurisconsultos da assig·natur·a deste Impresso, e esta averiqueiram julgar provado l1ID 'facto sobre ·que guação .que fé summa facilidade tira-nos ào
se :ntw a1pres·enta um só documento. Allegouembaraço em que estamo'S.
se como testE'Imrnnha. o Procurador .do M'ar0 1Sn. ÜOJ\'lDE DE LMES: - Eu irnsisto em
quez, que .se diz que esteve a bordo dü paque .se mande ao GoV'erno que verifi·que o
quete com elle, e de lá trouxe ord:e~s ace~ca
voto da ausencia do Mar•quez; elle é Maredos seus arranjos .don1esticos, porem, alem
chal de Campo; o Governo manda proceder
de que, nem 0 Serrado, ·nem pessoa, nem Co:na um .Conselho de Guerra pela direcção; é
missão alguma autorísa;da~ pelo Hema.do, VlO~
citado rp.or .Editas e s·e .não :comp·arecer, julnem ouvio :esse homem, .que se não sabe aqu1
ga-se á revelia, e ê Udo como desertor; esta
só testemunha .faz prova em Jlllizo, quanto
sentença en:viada ao Senado :é a 'ma•is legal
mais fôra .d:elle. Disse um 'llobre Senador .que
pl'ova que se t,póde 1d.esejar ·n·a sua ausencía, e
quando muito se devia ma;nda.r sa.ber se o
que por con'Seg.uinte estâ vago ·o lugar de
Marquez existia em ~ca.sa; ,eu não vejo quem
Senador, que este mesmo i•n:dividuo ocaupava..
legaLmente faca esta diligeneia. •Disse-se mais
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ofterecer mais algumas provas para tirar do
escrup·ulo d·03 nobres Senadores que ainda
duvidam reputar ausente o .Marquez ·de Araca.ty. Eu hoje vi o inventario d'Os seus bens,
e •as ,disposições que elle .fez .dos mesmos
bens; fallei hoje mesmo com um :de ·Seus
credeores, ·a quem por parte do ,mes-mo Marquez .se deu uma satisfação: ·á vista de tantas circumsta~neias 1que concorrem todas a
p·rov1ar o meoono lj;acto, não ooncebo cow. o
ainda se •duvida delle, e .se julgue necessario mais para ·Se reputar vago o lugar de
Senador!
0 SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Lnstase ainda a •querer 1provaa :de [)arte do ·Governo, ·e que depois de ser sentoociad·o ·por Ccmselho de Guerra, o ·Senado delibere então!
Este negoci-o, Sr. Presi·dente, é to.do nos·so,
o Governo não p6de tirar um Senador do
seio .do Senado: ,seu consentimento, se o Senador é empregado pelo Governo, mão .p6de
ex..ercer esse emprego, logo •que o faça falta.r
na 'Sessão; e como se quer fazer depander do
Governo lllada tem com -este lugar? N6s j·á
sabemos que hoje é 16 'lie ·Maio, e o Marquez
de Aracaty não appaTece, .sabe cada um .de
nós isto, sabe o .Sena~do, que ·é composto de
nós .mesmos, ,que u Mar.quez mão apparece
porq-ue foi para a Inglaterra; ora, se o Se·
nado sabe que este Senador foi para Inglaterra ·e que ·foi sem licença. 1q.ue se quer
a.gora .do ·Governo? Eu já ·disse, se o ,Senado
quer ter uma prova de ·que não está em casa
o Mar.quez ·de Aracaty, não ·precisa ·do ·Governo, mande-se daqui mesmo l•á e fica,s·e sem
escrupulo algum.
O ·SR. BoRGES:
·Eu estou em parte prevenido no ·que Unha a dizer, qururudo pedi a
palavra: ma.s ainda accrescentarei que se o
Marquez de Aracaty não foss·e Marechal de
Crumpo, não podíamos certamente ·esperar pela
Santenca .do Colllse1ho ·d·e Guerra. nem .que
fosse -considerado .desertor; haV~iamos proceder sem rdependencia desta ·Sentença; !Pois
como não have.mos ter uma regra para os
Senadores Militares, e ·ouh'a para os Paisanos, sigamos o que se faria se o Marquez
de Aracaty ,não fosse Mili-tar; isto é, proceda-se S'em. .dependencia do Govern·o.
De mais a .Sessão abrio-.se a 3 .de Maio
~ estamos a 16; o ·Senador de que se trata
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não eompareceu, nem deu parte &e imped·i·
do. (O Sr. Barroso e outros disseram: - deu.
deu), pois bem, ·deu parte de impedi.do; mas
apparece .agora a noticia de ,que deix·ou 0
Imp.erio, revesti-do de todas as circumstancias
que são crupazes de fazer acreditar o facto.
Assigna~se o navio em que ·partia. e 0 d·ia
do -seu embarque, dizem os seus domesticas
que elle lhes mam'dou ordl8ns acerca d:e sua
mobilia, e mais tra:stes; ·apparece um Procu.rador 'Illlllilido de instrucções; dão-.se :satisfações
d parte -do mesmo Ma:rquez aos soos credores; ha na casa ·Senadores .que tPresenciar.31m
parte destes factos; apparece final•mente um
Impresso que se mão conteRta por nÍIIlguem
por parte do Mar.quez ·como apocryph·o; e será
crível ·que se ta:es testemunhos ·são .falsos uma
s6 ;Pessoa [l.ão tenha ~appar.ecido .que os contradiga? Os mesmos 'llobres Sena;dores ·que
tJ.uvidam, confessam •que em .suas con:sdencias.
m·êem 1que ·o Marquez foi para Inglaterra, e
no meio disto dizem .que mão podem julgar
o lugar de .Senador vago, 1porque lhe faltam
provas! E de mais, rquerem-.s•e informações
do Gorvenno, e para que? Para o G.over.no nos
dizer a.quiUo ·que nós ·Sabemos, porque de
corto r;rue o Ministro ·que nos ·der a informação ha de sBrvir-se destes mesmos ·dados que
nós já temos, e que se agora nos parecem
illegaes, por serem mandados ddzer p·e.lo Governo não fica com mais lega:lidade do que
nós agora lbe achaanos. Quanto •a deserção,
fa~a o Governo o -que lhe cumpre em taes
ca.sos, ·e o mesmo a respeito .do Conselho ·de
Fazenda., donde tambem se diz ·que elle é
Memb.ro; e 'nós pelo •que .nos toca, procedemos •á eleição de nutro Senador, porque este
tem perdido v.oluntariamente o seu assento
nesta casa.
0 .Sn. MARQUEZ DE BAHBACENA: - ImpÔ!'
penas sem culpa for.mada é contra a Comsti·
tuição. Preterrde-s·e escur.ecer esta r.egra Ccmstitucicma;l, •dizen1do-se ·que se trata de averi·
gua.r se está ou não vago um lugar de ·Sena,dor, e que isto não é impôr uma pena! Não
sei como é •que -se p6d-e }u!gar .da vagatura
do lugar de um Senador que não morreu; sem
que pri-meiro se julgue .que este Senador perdeu o seu lugar! E não é para o p·erdimanto
d•e um higar, .de tão .alta consideração! E'
tanto pena .que em muitos casos ella se reputa
a do ro:aximo gráo, .pois :como se quer então
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abslrahir rdesta circumstan:c1a para se não
considerar se ha \Lei ou mão .que iiDtPonha .a
pena d·e perdimento d·este lugar, e .que já se
queira impô·r esta .pena sem ~audiencia do
Réo, .e sem que haja ~nem sombra de processo, pois •q'IJe a .Commissão no seu Parecer
em nada .se fUrn•da para opi1nião que ·Se haja
o lugar por vago. Ora, atn.da mesmo 1que .se
supponha bem provado que o Marquez sahlo
no :paquete inglez, não .p-odia ·elle ;por u.m a-ccesso ·de loucura dar ·este ,passo; e ;que por
tratamento apropriado ·que ·Se applicasse na
origem recobrassem a. razão \Jla viagem e :desembarca-sse na Bahia, ou 1Pernambuco e volta:sse '3.0 Rio de Janeiro; havia .reputar-.se
Cl,imi.noso por uma acção em .que 'llã:o teve
parte a sua ·vonta:de? De certo •que não, ·porque não ha crime sem intenção de ·o commetter; não se SUPIJMha hYiPothese totalmente gratuita, e fóra da probabilidade, ~mui
ta gente ha :que não tpndend'O escogitar motivo plausível com que e:x:pUque -a :fluga do
Marquez .de Araeaty, tem recorrMo a isto!
O SR. .BoRGES: - 1Se nos ·constasse que o
Marquez ·d'e .Araoaty •tinha enlouquecido, o
que odev>iamos fazer era impedir que elle entrasse para .esta sala, r:porque .:poderia depois
de estar dentro ter alguma furia, ·crue n·os
desse mais trabalho.
O ·Sn. iBABnoso: - O .nobre Senador que
acaba de fallar ·av!lJnçou em .seu rdiscurso
passado que o Ma1~quez de .A.racaty .não tinha
participado lpor uma carta .que existe -na :Se·
cretaria; e essa carta com data d·e poucos
dias antes no mesmo Archivo onde se declara logo o lugar vago, sem que fi,q'll'em
existilltdo .documentos alguns ·que conciliem
estas .duas cousas, parece-:me uma preci:pitaÇão (.per.do.e-me o Henado a expressão) de
que podemos ser .maculados ;no futuro. Eu
não digo q·ue o Marquez appareQa, p·or'lque já
disse que no meu particular estou coorv.encido que elle foi para a I•nglaterra, mas ·O
que eu desejo é que .no Archivo do- Senado
fique uom !documento .que mostre qual foi ·a
base ,do n·osso procedimento. J•á .se disse que
é esta a primeira <vez que se trata da exclusão de um Membro desta casa, e por esta
primeira vez ha ,de se estabelecer um precedente} não digo ·já com poucos fundamentos, mas sem >11en:hum abso1ut81mente; pol"·
que tal reputo eu a voz va;ga, que mil ex-em-
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plos S'e podem allegar 'que ·prov.am a sua fal·
libi:lidrude, e· pouca Begurança. D.emais, mão
estrumas em estado d·e se di :cer nem um ca·
minho se 1nos apresenta por cata averiguação;
existe •este impt-esso; não ha difficuldade em
averiguar se elle foi com effeito escri.pto pelo
Mar.quez; mande-s>e saber se elle com effeíto
dispôr dos seus bens; esse Procurador ·que
se diz foi encarrega'{io de .satis·f·azer 'OS credores, 1que posto que 'lllllica testemunha, .póde
r-eforçar as -Outras :provas; tU'do isto ainda
que não vá r-evestido de todas as for-malidades judiciarias é alguma 1cousa; mas mada?
.E' com effeito no meu mod·o de entender
pouco compativel com -as .nossas cams. Ainda
direi mais, .que exijo •esta ccmcorrencia rde
provas pol'\que cada .uma deHas só .por si me
pare·ee fraca, e qcue só o con:curso de todas
póde buscar. O impress'Ot ainda v·er.ificado não
é mais que a confissão do Réot e resta con.fi.ssão do R'éo, sem .querer entra.r !llas razões
]ul'idicas, IJlOSso dizer que não faz prova plena. O depoimento .do Procurador como vindo
de uma u;11ica testemunha tambem não produz prova; o não existir em ·sua casa e ter
feito disvo.sições da sua mobília, é t3Jmbem
muito falli'Vel !Prova da fuga, por.que mil circumstancias da vida privada poderia;m te:r
[eíto o Marquez dar este lj)asso; a falta que
elle tem feito no Senado ,desde o dia da abertura até :.hoje, fi·ca sanada pela parte que
deu d.e -doente, e poderia ter ·comtinurudo o
seu incommodo, LThdo para algum lugaT fóra
ela ·cidade tratar .da ·sua saude; de mameira
que .só o concurso ode ·todas ·estas circumstancias podem dar vigor a estes indticios, que
em rigor é como ·s·e podem ,classificar; e só
a .necessidade de .provar na tntegridade da
RepreS'entação :r-; J.ciooal p6de fazer saltar
pelas formalida~des judiciaes a;cerca da natureza ·das provas; •não se trata ·a~qui .de .ficar
um .cri:me im1pune, trata-se de inteirar a Representação Nacional.
O 8n. BoRGES: - Não ·posso bem compre·
hender o raciocínio do m.obre :Senador acha
que cada uma .das provas ·de per si é ·nada e
que :a sua sOIIDma é alguma cousa; ora, como
de muitos nadas 'Se faz alguma cousa, eu não
entendo, que por{Jue julga d·esnecessario que
IJe ·preeencham as formali.f.lades judiciaes, eao mesmo temP'O diz .que como se trata de
preencher a Representação 'Nacion-al se •póda
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persuadir duas formalidades, confesso que todas •as ;provas que o mesmo nobre Senador
apontou m.ão produzem mwis indicio; e con·
sente que por indicio se imponha uma pena
que o nobre Senador r.eputa muito gra'Ve, tal
qual é ,a exclusão do lugar de -Senador, ·que
este Senad-or tem occupmdo. Taes são os esLhos em que .se cabem .sempre que se querem
demonstrar rVer.dadeS evi.denteS por ·Si, e de
que se está intimrumente conv.encido. ,Sr..P.resflden:te, a fuga .do Marquez de Ar.acaty está
por .cada um d·e nós uma verdade de •que
aind·a que queira, a i<déa de se r.emetter este
ne81ocio ao :Governo ;para fazer as averiguações, (é então a peor de todas; é fazer-nos
Sessão daqUJillo que é ar.riscamento de 'nosso
direito, nó,s o -temos p.ela Constituição, qua:ndo nos .dá a autoridade de verificar os poderes .d·os nossos Membros, e este caso importa
verificar se ·este Membl'O ·ainda 'conserv·a o
direito, ou poder .de •Voltar um dia a sen-tar-se
.entre nós. Eu sou Membro do Govel'1no -actuaimente, mas nufrca consentirei .que .desta casa
se ceda de um ap'ice ·das regalias .a que tem
direito. Este negocio, torlllO a dizer, é to.do
nossot e o Governo nad·a tem -com i'sto, só
lhe coo:npetírá o mmndar proceder á nova eleição quando ·o Senado assim lhe ·indicar
(apoiados); •façam-se muito embora as ave
riguações, que se jrulgar.em precisas (1que eu
n:enhumas julgo precisas) mas aqui, e não no
Govereno.
O SR. AL:M:EJ.DA E ALBUQUERQUE: - Temse querido trazer para o caso que .nos -occupa
as normas dos julgamentos criminaes, o que
é ,sem ·duvida Ja.borar em grande .equivocação
o caso presente deve set' suj-eito a mui dif·
ferentes regras: tr.ata-se, como se tem dito,
de IP·reencher a Representação Naicional~ a.
a;nalogia .da presente questão devia buscar-se
n.o caso em ·que o •Procu.ra;dor, abrundona os
negocias de seu Constituinte; e :que se faz
neste .caso? O Constituinte nomeia outro Procurador, sem mais formalid-ade a;lguma; não
põe uma acção ·ao Procmrad·or 1porque .dei:xoou
os seus i:nteresses depois é que lhe tira a
procu.ra.doria; .é isto exa;ctaJmen:te o que nos
compete fazer; um dos Procuradores da Nação abandonou os interesses da mesma Nação, .e em tempo (como diz o PM'ecer) em
que se fazia mais uecessario, a Na~ão pelos
-seu.s Representruntes, i'az preencher o lugar

desse Procurador ;profugo; tudo o mais que
se disse, ou se p·ossa dizer sobre o processo
jUJdi.ciario é deslocad>O, e lllão varo nada para
aqui. Pelo que reSipeita a mandar-se .ao Go·
verno cousa 'alguma que ·não seja proceder á
eleição, estou concorde com o que disse o
nobre ·Senador 1que me ,pr.ecedeu; 'O objecto da
questão é todo nosso, e é ·aqui .que devem
ser feita-s essas averi·guações, •que eu julgo
desnecessarias; mas jlá que ·se queif. Na lngla;ter:ra a admis-são 1dos Membros do Parlamento não ·depende do Governo. Entre nós
quando tU-a Gamara .d'GS Deputa.dos se tratou
da admis-são .do Chichorr.o, a ·Ca:mara .e sómente a Camara Julgou pelos dados que lhe
pax.ecera.m sufficíentes .se .devia excl<uir ou
não o Deputado e'leito; e ·com effeito o exclulo sem dependencia alguma do Governo;
finalmente, eu 'queria que .me dissessem como
é que se hão de autu.ar todas essas provrus de
que se quer lBJnçar mão, por ,se julgarem \Precisas, seria necessario fazer uma Lei ;para
isso por,que •nenhumas regra·s temo-s para formar esse Prucesso; o anno .passado ou atrazad:o se fez uma Lei que não foi adiante . .Senhores, nada mais ha ·que ·dizer; um Senador deixou o ·Senadof .e o Brazil, ponha-se outro .no seu lugar, .porque é p1·ecisü •que a Repreoontação Nacional esteja .cO'mpleta.
O SR. BARRoso>-Eili não entrei ·na 'questão da fó.rma ·com que ee deve forma:lísar o
Processo, nem creio que em tal fa!llei, só ,disse
que era indíspensavel que o Senado sentasse
o seu juizo sobre alguma base, porque não
vejo nenhuma •por ora mtl.Í!B que a voz vaga
e este impres-so que ainda ·(Jue está certo na
fuga do MaT~quez, não sabe se é .ou não feito
por elle e aqui estou eu que não sei; ora •.
tambem me não confor-mo em que se não deve
em caso algum mBJnda;r fazer averiguações
pelo Governo, .por.que •com effeito .destas portas para fóra nós nenhuns meios temos de
fazer averiguação alguma, !pois que nem temos officiaes nem nos entendemos com -outra autoridade mais que com o Ministro de
Estado. Não quero, torno a dizer, que se :não
julgue, vago o lugar de Senador, 'OU -que se
j·nlgue por um processo em .phrase judiciaria,
peço wlguns documentos ·que fiquem ju,ntos á
nossa Resolução, que a todo o tempo mostrem
as .bases de que partimos.
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O Sn. OONDlt DE LAm;s: - E' preciso :verifica,r-se •se esta. voz é falsa ou verdad.ei.ra,
porque. como j'á ·se disse, a voz ·vaga, ainda
que se'j.a ,muito geral, póde .se.r fallivel, e o
tem sido muitas vezes; trata-se do meio de
verificar. Eu já disse o que me •parecia e era
que se encarregasse esse negocio ao Govet'no;
o .que se disse contra este arbítrio não me
co~nvenceu; a .cada passo se está .fazendo isto.
Todos os negocios q'Ue se tra.tam ,nesta casa,
tratam-se aqui, porque são da .coanpetencía
do Senado, e por esta regra nunca deveriamos offic.iar ao G-overno, 1por.que era d-ar-lhe
ingerencia !llO que é 'das nossas attríbuições;
mas encarrega-se -0 Gover.no de nos i.nfo.rmar
de tudo aquiUo •que anda entre ll!S .suas mãos.
À sahi.d.a .de ·qualquer ,pessoa do Iimperio é do
co.nhecimento do Governo, porquf:l é .ao Governo que esse que sahe se dirige para sa.tisfazer aos regulamentos policiaes; pois se
o -Governo, e não nós, é .quem está incumbido
o negocio da s&hida dos Cidadãos do Impc·
rio, como .se diz que o Go;vern o .não ó co•mpetente para informar ee o l.Vlan)uez de Aracaty sahio ou não, como .diz .o 1_publico; falla·se nos ,meios que o •Governo ha de empregar para aver.iguar este facto~ com isso é
que eu nada tenho, empregue os que quizer,
e tem á sua. di·spo.sição; e não ha d tl'Vida que
tem todos qua.ntos pôde haver em semelhantes cas·os.
o SR. MARQUEZ DE I:NHA"AnmPFJ: - Cada.
um de nós, tendo a convicção hntima ·de que
o Marquez de Ara.ca.ty .sahio para fóra do
Imperío, e tendo de votar segundo esta intima convicgão apparecido uma calorosa discussão em que os ·fiUB dizem que o facto não
está prnvado, .co·nfessam o que senteu1 em
suas cc.nsciencias; 2.iP1'ese.n:ta-se a idéa de
manclar •á casa em que morrou o 1\1ar.quez, saber se elle está alli e j U'lga-se ,que a resposta negativa tira todas as cluvidas; eu digo
que não; o ·Marquez póde não .estar em sua
casa e não ter se,hido do Imperio, tanto mais
que elle mandou participar ao Senado que
estava enfermo. Pois Esta .diligen.cía ,nada augmenta as pr·ovas que o Senado tean, para
que sorv.e o fazei-a? O mesmo digo a respeito
das informações pedidas ao 'Gov.erno: o Governo j·á mandou suspender-lhe o .soldo, mas
isto fel-o por cautella, .e ·vem tomada para que
o Procurador o não receba, e se a fuga ê
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verdadeira ha .de ser o Mrurquez tndemnisado; e ,que .mais dirá? De ce1·to .nada .senão o
que nós sabemos. Sr. Presidente, para :mim,
e para nós todos --0 facto é mamifestamente
verdadeiro; ora, sendo verdad.eilro, o lugar
está vago e como é necessario, e nernhum
d'Os nobres Senadores o nega~m, completar a
Representação Nacional, :nada mais temos
que fazer senã.o mandar proceder ·á ,nova
eleição, isto é apprrovar o Parecer da •Commissão.
0 S&.

Concordo, e já disse
que concordava em .que se não •mandasse ao
Governo, uão .por ser desnecessario, mas porque o não devemos fazer.
BORGES:

À admi.ssão dos membros .desta casa é só
nosso, não estão no ca.so cios outros negocios, em que se pedem esclarecimentos ao
Governo, .para se poder deliberar com conhecimento de causa, para a admi-ssão dos •membros, tudo depende -de nós; se nesta casa apparece um Senador nomeado, e o Senado o
rlli'ÍO julgar .apto para O .emp.rego, •J)Or lhe
faltar algumas das .circumsta.nc.ias, que se
exigem, não ha ele tomar assento; a outra
Camara já ·o fez e nós tambem o faremos
se as·sim n julgarmos. Se assim como agora
falta um Senador falta..ssem 5 ou 8 ou 10,
havíamos juntar os restantes .e tomar uma
medida e mandai-a .executar, por.que não se
ha .de r.ecorrer a outro poder para providenciar sobre o cas·o. Se ainda se i.nsta por documentos authenticos, eu não julgo 1que possa
haver mais do que o Impresso que está sobre a Mesa, o mesmo Senador confessa que
sahio do Imperio voluntariamente; e a.inda
se duvida que .sahio? Até se reeoweu a que
podia estar louco! Pois torno a repetir o ·que
já disse: de loucos .não é que se ha ·de compôr a Representação Nacional, a loucura ·é
incaoaci'dade mm·al; .e um dos .casos cm que
a c~nstituição m3Jnda suspender ·os dir.eitos
politicas; e Pl:'l:ra seJr Senador é preciso estar
no o·ozo destes ·direitos.
"' '
o SR. CoNDE DE LAnfi:s: - Ccrmo as razões rque tenho Oll!V>Ído contra a opinião de
mandar ao -Gov,er.n:o fazer as precisas averiguações para se conhecer da verdade do
boato, eu mando a mtnha Indicação á Mesa.
para v. Ex. a pôr ·em votação: comtudo. como
é de urgencia a decisão deste negoc1o, eu
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ju;Igo ga.nhar-se tempo
mais uma

concebend·o

assim

El\IENI>A

Diga-se a.o Govenno, que sendo notoria a
sahida do Senadür Mar.quez de Aracaty para
fóra do Imperio, verificada que seja, .maJnde
proceder á nomeação do Senador em lugar
elo referido Marquez.
Oonde de Lages.
Foi aD-Qiada.
O SR. 'RODRIGUES m: CAmrAr...Ho:-Eu deste
negocio só sei o que a·qui tenho ouvido, e
de qua,nto se disse só me pôde mover .a fé
de um .nobre Sena.dor que disse •que o Marquez de Aracaty lhe tinha communicado eonJiidenciabmente as suas intenções, e que depois fallara com o seu Procurad"Or; mas poT
grande {[ue seja a fé que tenho ao nobre
.Senador, eu .não hei de votar .por esta fé,
mas pelo que sei de ·sci.encia certa, e esta
sciemcia não :me vem do que ouv.i dizet·; se
tirada uma devassa ·trinta testemunhas ju~
ram que ouviram dizer, nada se julga provado; .nem se diga ,que a maneira de proceder nos processos judiciaes é muito differente
da norma .que .aqui se deve tomar, porque a
maneira de descobrir a rverdade tiram-se das
regras da critica, .e estas ·regras são g.eraes
para sempre que se queira distinguir o falso
do verdadeiro com o arbítrio apo;n-tado na
Indicação do Sr. Conde de Lages; acabe-se
todas as duvidas, diga-se ao Gover.no ·:que verificada a fuga do Marquez de Aracaty, piroceda á eleição ·de novo Senador, o Governo
fará as av-eriguações precisas, para o que só
elle ·tem rmeios á sua disposição; que quanto
no Senado nEID·h·uns tem, e se se -votar sem
averiguação cada um vai pel•o que outro disser; pO>rque eu acho insufficie.nte a .prova
que aqui se ·apresenta; assim -como ·não são
bastantes vinte processos em ;que as testenmnhas só digam que é faliDa pu.blica.
O Sn. .ALMEIDA E AumQUERQUE: - Não
ponho duvida em convir na emend'a do .Sr.
Co.nd-e de La.ges, p,orq;u-e .elle .se reduz ao
mesmo que está no Parecer; ponque se o Governo Uver prova não se retirou, está aqui ou
alli; dizendo-se ao Governo .que verif.ique ·e
m-an·d·e proceder â eleição, o .mesmo é. O que
eu não posso conceder é que ainda possa o

Marquez vir para o Sm1ado. Se eu tivesse de
·julgar a;lguma causa e -não apiparecer o respectivo Procurador, chamo outro e o primeiro
<:Lind·a que depois appa1·eça, dir-!lhe,he.i. 1que
veio tarde. e que a .sua falta -estâ supprida;
digo o ;m·esmo do Procurador da Nação; esta
ausencia ·é ·voluntaria, abandonou o lugar
que occupava, este é o .ponto ·eS'sencial, e logo
que .abandonou está vago, e preen·che-se com
outro homem .que se nomeia.
O 'SR. BoRGEs: - Requeiro a leitura da
emenda (foi lida); .estou inteirB~do; depende
a eleição de um Senador da verificação do
Gov.erno, de estar ou não vago o lugar que
occupava o ;MM'quez de Aracaty; é isto o
que eu acho incOlncebivel, é ;isto quere1· .esta
CaJmara perder as suas regalias; é dependente da Camara a admissão de seus membros; ·e não ha de .ser o que diz respeito
a um que se -ausenta? Longe de nüs, .Sr. Pre·
sidente, .semelhante doutrina! '.Pelo se;nso .da
Gamara é unica·mente que .se ha de julgar
se o homem desertou, s:e deixou o lugar
Vlago; ·se deixar isto .ao Gove1·no é descer
da al'ta corn.sideração me que nos rollocou o
eminente .cargo de Representantes da Nação
(apoiados), pois que .damos ao .Poder Executi-vo a ingerencia em um dos mais impor·
tantes negocíos •que está ao nosso cargo, tal
é o conhecimento do proceder dos Membro~
da, .Casa. Pelo que respeita ás provas de QUe
se diz, se carecem: um nobre Senador diz
que as que ha são .para elle insufficientes;
pois como o nobre Senador é Juiz compe·
tente para da.r a essas 11rovas o peso que
enten-der vote contra o Parecer; eu e outros
votaremos por elle, mas seja nossa .essa de·
cisão o 1nunca do Governo. Sr. Presid-ente.
sirva-se V. Ex. pôr â votação o Pal'eL:er; -vote
quem ,quizer livremente por elle, ou contra
elle, julgue-se -ou não o lugar vago; mas seja
nosso .este julgamento e nunca de outro Po·
der que não seja o nosso. (Apoiados) .
O 1SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Eu
enten·do esta emenda em. sentido differente
do ·que entende o nobre .Senador que acaba
de fallar; eu .não julgo 'que quando se diz
- sendo certo, o Governo ma.nde fazer não se falla condicionalmente; o Senado jutga
cel'to, e em consequencia. disso, manda que
o Gov&rno faca proceder á eleição; e por
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isso disse .que ·julgava a emenda inteiramente con·forme qua.nto ·á materia com o Parecer, e a differença sõ •na JWedacção; mas
em todo 'O ca.so não .quero fazer depender a
decisão do julgaJ!llento do Gover-no.
O Sn. PRESIDENTE: - EP o que a emenda
diz.
.0 .SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - .Eu
peç,o a leitura da emenda (leu-se): .diz sendo notorio - isto não tem duvida .alguma
este - verificado •que se'ja - lllão parece in·
cumbir nada ao Ooverno mais do que o matndar .proceder á eleição, porque se o Senado
já tem a essencia do que é ncrtO:rio, .que é
o mesmo .que dizer: é um facto de que todos
sabem, nada precisa que o Governo faça. SLnta~se bem a differença .entre .publica notoriedade, e voz vaga; de publica notoriedade
é aJquillo que todos sabem, e voz vaga é o
que. todos dlizem sem que ,ningn:em ,tenha
certeza, e .quando o .Senado diz que a sahida
do Senador é notaria associa-se o Senado entre os que .sabem do fac·to, e não se acha em
estado de duvida; emfilm a questão .só versa
sobre o modo com ·que está concebida a
emenda, qu.e eu julgo dizer o mesmo que diz
o Parecer; ma.s como em uma e ·outra cousa
se manda proceder á eleição vá como fôr,
que eu subscrevo.
O SR. BoRGES: - Muito se declaJ!llOU para
tocar o amor prop.r.io .dos nobres Senadores;
nepetio-se muitas vezes que o Senado devia
não deixar decahir em nada a sua dignidade,
e perder as suas regalias, cedendo-as ao Governo; mas não vá demonstrar ao Oover.no;
mas lllão vi demonstrar que com effeito existia ·essa perda e esse abiDtimento de dignidade; quanto a mim· .emquanto não me co.nvencerem com razões, não posso mudar; não
digo .que se enca.rregue, ou deixe de encarregar ao Governo a ·difigencia de verificar o
boato (•por·que realmente não é senã.o boato);
o que eu digo é que o Senado não pôde julgar verdadeiro este boato sem ter provas,
que o façam appai,ecer .como verdadeiro, isto
é o que ainda se não •mos-trou; o que me admira é ·que um m.ohre Senador diga que o
lugar se deve julga1· vago, e que o mesmo
nobre Senador acabe de propôr uma ·Lei em
que prescreve formalidades por .se julgar vago
o lugar ·de um Senador, e no caso que n:os
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occupa prescinde~se de tudo, B quer .que se
profira sem mais nada uma sen.tenga.

0 .SR. CONDE DE LAGES: - 0 ~en.tid·O da
mLnha emenda é conforme com o par.ecer da.
Commi-ssão; este diz que se peca ao Gov·erno, e a emenda .diz que o Governo verifique.
Um nobre Senador affi.rma que 'a fuga está
verificruda pela voz publica, e eu perguntaria
ao mesmo nobre Senador, que é jurisconsulto,
se julgou j·á alguma causa por voz publica.
Outro no.bre Sem.-ador diz que a Camara J)erde de suas r.egalias; não entendo onde está
esta perda: o Seando diz que .o Govern·o ve~
ri fique o boato, e depois !:aça eleger; o .Senado julgou que .se existisse um certo dado
devia fazer~se a eleição, isto já foi julgado
pela C'ama.ra, e exercitou aqui a ~ua attribui·
,::;ão; mas como julgou sobre uma base, e
que não tem toda a ·corrfialllça, manda ao Go·
verno que verifique a veracidade desta base;
mas em lugar de espe1·ar por esta verifica·
ção ('gue ·não é mais que uma informação
que o Governo dá) e depois mandar eleger,
junto j•l\Í .a 2.. parte da incumbencia, e com
isto ·o .que faz é grunhar ·tempo onde está
aqui a descià:a da dignidade? Diz·se ainda
façamos nós essas averiguacões, e não nos
ponhamos na dependenoia do Governo, é isto
o que o Sanado não pôde fazer por ialta de
meios á sua disposição. O ·Governo pôde m·andar saber por exemplo -do Ministro Inglez,
se no ;paquete sahío o Ma~quez; se estes mesmos factos de que aqui se tem fallado de
disposições que o ·mesmo Marquez fez ao seu
Procurador, e a:os seus domesticas; tendo
isso, que pa:ra nós .não passam de ditos vagos, pó.de o Governo trazel~os a um estado
de certeza, que ainda a:qui não tem; ora ·que
mal resulta de que logo depois desta averiguação, .se proceda á eleição sem dependencia de 'VOltar á Camara, que j!á pôde dizer
ao Governo que proceda com effeito! Nenhum
mal vejo, BJntes bem, porque ·se ganha tempo. Sustento ,portanto a minha emenda.
O S:a. CARNEIRO DE ·C.A.1\1:POB: - Trata-se,
Sr. Presidente, de d.ecidir d·a sorte de um Senador,•que deve talvez envolver a sorte de outros, estabelecendo um precedente. Eu faço
grg,nde differença entre um Senador que voluntariaJmente abandona o lugar, dBJquelle que
é .excluido p·elo Senado; para este caso ~ sem
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duvida
prec·
,
· Isa uma rLei, porque a e:x:clusão
e uma pena, ·que sem Lei não póde ser imposta, aqueile porém que volnn·ta.r.famente S"
retira, nenhuma pena se lhe impõe, elle mes~
mo se exclue; e se não ha imposição de
pena, ·t&mbem não é .preciso Lei alguma· não
é portanto a nossa questão, o excluir -o' lVIarquez de Aracaty •do lugar de Senador; trata-se d·e saber se elle se excluio, is-to é, se
abandonou o lugar, .retirando-se ,para fóra do
lmperio; não pôde por isto este precedente
ser per.igu~o para 'Outro Sena·dor que ·Se haja
de excluir; se houver algum ·que como este
abando'lle o luga.r, duvida nenhuma póde haver, em ·que, como o Mar.quez de Aracaty,
deixou vago o lugar; se porém um Senador
não abandonar o lugar, nenhuma appl.icaçã:o
se póde fazer deste ,preced.ente, porque 'O ca-so
é outro; e só a. identidB:de -de circumstancias
póde ·dar lugar a 1decisão por prec-edentes.
Pelo que toca mandar-se ao Governo, é ·ahi
que eu temo esta.belecer o pr·ecedente; ·se
agora temos confianca no Governo, e não tenhamos razã-o de duvidar da sua boa
não
será sempre assim; e deixaJnodo-se estas averi-gmuções ao Gove1~no -em gr8I'a1, pôde ·elle
pretender mutilar a ·Camara, por Pl'·e'tex-tos
que busque em casos analogos a este. Eu tenho a.:ím:da hoje pesar de se ter rejeitado nesta
Casa uma emenda ao Regimento Interno, pela
qual se autorisavam as •nossas Commissões a
chamar quem lhe conviesse de fóra, para ex·aminar o 'que julgasse neces·sario nos negocias
a seu cargo. Tal ·é a pratica na Inglaterra,
e eu, apezar de que esta maneira de proceder
não se.ja expressa no lllosso Regimento, .não
vejo ·que nos seja ved.a;da, porque se .não oppõe em na:da ás attribuiQões do Corpo Legísla1i v o, porque se para a factura das Leis
se julgarem precisas illustrações, não podia
a Constitu~ção prohibir .que o ·Corpo .Legislativo .obtive~:~se os meios para conseguir estes
fins, e em parte alguma da Constituição se
diz que tudo que o Corpo Legislativo ,p.retemder saber, faça requ.isiQões ao :Poder Ex-ecu•tivo. FaUando do ·caso precedente: apparece este papel impresso com ·o nome do Marquez de Araca~ty; é -necessario que se verifique ·que elle é apocry·pho; pôde o Senado sem
dependencia do Gov·e1rno m·an·dar por meio
da sua .Commissão ·fazer este exame, chamandO' o Impressor para ap-resentar o original

ussígnado pelo .Pl'oprio, e entao .nenhuma d·uvida nos pôde restar que elle .se expatriou
vclnntariamen.te. Este passo é no meu entender i-ndispensav·e1 ·Para .que haj-a um documento irrefraga'Vel da ausencia deste 'Senador; o contrario •é como bem disse um
nobre Senador precipitação pouco consentanea com as !llOSsas cans.
A voz publica só não basta, \Pôde haver
com ·effeiio a voz publi:ca, sem que esta voz
seja fundaJda na verdade; offereça-.se este papel que nos tirará de todo o em.ba·raço, mas
é p.reciso que se faça averiguação ·de que com
effeito sahio das mãos do Ma1~quez ·de Aracaty.

O .Su. BonGES:
Se logo, ao principio
da ·discussão, eu visse que não satisrfeito o
Senado com os fund:11mentos em .que a Commissão fu•nda o seu ·parecer; m:11nda•va que
a mesma Commissão progredisse .nas averiguações pr·ecisas para verificar o hoa.to da
fuga do Senador, eu j·á me tinha inclinad·o a
isso; mas v.i que se queria fazer depender
a.ver.iguação .do senso do .Gover.no; e é a isto
que eu me oppunha e ainda me oppm·ei, ISe
C(m•Un uar a vagar esta. idéa; rmanda a Commissão chamar o Impressar, façam a:Pt'esentar o autogra.pho don-de se til~ou o im,presso,
verifique a assignatura. do lM:arquez d·e Araca ty; mande chamar esse Procurador; i.nterrc.gue-.o, bem como os domesticas, pois para
tudo tem poder, e ·de'{)ois offereça essa1s provas ao senso da ·Camara, para ·ella as julgar
ou não Pt".:>.cedentes; a tudo subscrevo, ,mas
nunca I{}Ue taes averiguações sejam feitas pelo
Governo, e muito menos ·que á vista deUas,
seja o mesmo G.overno .quem .pronuncie se o
lugar está ou não vago; tal decisão é do .Senado, e .gómente do Senado. Fui i-ll!crepado
de inconsequemte por ter ha poucos dias apresentado um 1P.1·ojecto de Lei, prescrevendo as
formalidades para se julgar vago o lugrur de
um Sena-dor, e que no caso presente pretende
Julgar este .sem forma:lidade alguma.
1Não tenho a i.ncomisequencia, que se me
quer sup·pôr: no Projecto que apresentei ·se
acha um artigo muito sim.ples .com a medida
exp·ressa por este ·caso. E' mui•to judiciosa a
di·stincção que u·m nobre Senador fez entre o
Senador que vo1untari-amente deixa o .seu
lugar, e o que é excluido .pelo Senado. O dt>-
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primeiro caso diz o Projecto, que se julgue
logo vago e nenhuma fm·malidade .se exija
porque realmente nenhum ê p.r.eciso; não é
as1sim pa:ra o que se demora em vir tomar
asi:lento .qua.n·do é eleito, ou deixo de vir a
al!,'ltmas sessões, etc.; tudo isto pôde ter .motivos justificaveis, e .não se póde dar por
vago o lugar ·sem audiencia ela parte, mas
voluntariamente abandona.r o lugar que se
está .servindo! Não ha mais do que julgar
vago; porque o Senador que o p-ratica, a si
mesmo se dispensa da defeza alguma. O caso
está agora em que se verifique que com efteito aba•ndonou; eu não vou, como já disse,
contra essa verificação; o que quero é que
o Governo não seja nisto Juiz; faça-se embora utna miuda averiguação, mas dentro
desta Casa, e s0ja o Senado q1.1e jul.;-ue se
está ou não vago o lugar; diga-se portanto
á CO'rnmissão que leve o seu exame mais
longe.
O S1~. CoNDE DE !.AGES: - 'Não se tra;ta
mais da outra parte da questão: limitamonos a esta; quer.o tirar-me de uma duvida:
tem a ·Commlss.ão meios ele DUilll:dar chamar
estes homens? Não; e certa:mente, porque
não hão de os Membros da Cmnmissão escrever-lhes e não têm offioiaes rpara os irem
notificar ])ara comparecerem .na Cama.ra, nem
ainda se estabeleceu Lei que marcasse a pena
que se lhes deve impôr se desobedecerem ao
mandado da Commissão. .Se IIla Ingla.terra a
Camara dos Communs manda vir á Barra a
qualquer cidadão, tem os meios de que são
precisos para se fazer 'Obedecer; se o Senado quer que esta pratica se estabeleça, faça-se a Lei, que eu irei para ahi, mas po.r
hora, a falta de meios para trazer ás Commissões pessoas de fóra me constrange a recorrer ao Governo.
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nadm· ·que hoje sustenta isto rue arguio, exigindo que declarasse eu as caurras em que as
Cornmissões tinham de chamar testemunhas,
se nas civeis, .se nas crimes, etc. •no que me
1·ecordo ter reSJpondido .que não só em um
como .em muitos casos teriam as Commissões de ouvir pessoas de fóra, mencionei o
Projecto ta:Lvez de encanar agua1s e que so·
bre esta 11lt>.te1'ia fosse necessario ouvi.r até
mesmo muitos moradores de uma rua por on~
de a.s aguas se houvessem de conduzir (apoiados) comtudo foi rejeitada a ma teria! .se o
Senado consentisse entiio nisso, teria agota
autoritlacle a Commissão de mandar fazer
este exame; mas e;;tando o Senado ele accôrdo em que se o Senador l:!.bandonou o lugar, este lugar está vago, laboramos na difficuldade de obter a prova deste abandono.
Quando se rejeitou esta doutrina que acabo
de expôr, no Regimento disse-se que as averiguações se mandassem fazer pelo Gover'llo;
portanto se tal é o nosso Regimento nada
podemos fazer senão mandar ao Gove1·no que
a'Verigue, emquanto esta sahida não fôr provada, .não vamos coherentes; portanto, aquelles ·que querem este exame, não querem desprezar as .regalias do Senaido, só exigem provas do facto, e sustentam os direitos do ausente.
O cSH. BoRGES: - O nobl'e 'Senador argue-me de um acto, de que nenhuma idéa
conservo; se o nobre ,S011ador está certo na
mesma opposiçã.o, eu não tenho lembr&nça
disso; até mesmo não tenho a mais pequena
idéa de tal emenda ao Regimento; noto porém uma circumstancia, e é que disse o nobre Senador que a emenda soff.reu uma opposigão e a.gora fallando-se nella, o Senado
tem dado - Apoiados o que eu collijo
é que o Senado fez agora acto de con>tricção:
o .S:&. MARQUEZ DE BAuRAOENA: - Desta eu porém torno a 'dizer .que de tal op.posidiscussfl~o vejo eu que já resulta uma grande
ção nem da emenda me ·recordo: toda. via é
vantagem para o nosso Regimento Interno,
pnssivel .que a intelligencia ·que então désse
porque a maioria do Senado quer agora apá mater:ia pelo modo com ·que foi apresentaprovar aquillo, que eu já havia proposto, e
da, me fizesse votar contra; o que o nobre
que então foi rejeitado; quando redigi o Re·
Senador não poderá negar é que tenho congimento, tinha visto o que se faz em Inglasta.ntemente defendido afinca,damente as reterra: onde as Commissões ma111dam cha:mar
galias des>b:t casa. Tornando agora á questão,
a quem lhes é preciso ouv·ir, e que a dispose a emenda fizesse ·simplesmente que o Go·
i d testemunhas é feita a portas abers çao e
~
d t .·
offreu uma verno .exarnione se o IVIarquez de A:raca.ty se
tas a arloneao desta · ou I ma s
.
ou o nobre se.. ausentou para InglatcrrP., sem dizer para que
ClJliDGiçi'\_o geral, e nao pa"s .
.
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fim se .pretendia esta informação, e depois
desta dili.gencia, á vista da .resposta do Governo deliberasse o Senado sobre a vacatura,
e mandaiSse então -ao Gover·no proceder á eleiQão, nada teria a dizer; porque ao menos
íamos .coherentes .em a pratica seguida; mas
commetter o jul1gamento d·a vacatura do luga.r
ao Gover.no, como se <]_Uer, é ao que me opponbo. Demais, Sr. Presidente, será este negocio de maiormen.te do que a factura de uma
Lei que estabelece ·os dir.eitós, não de um,
mas de innume.raveis cidadãos? n-ingnem dirá
que sim; poils .se n.a factura das Leis ca.da
Membro da Casa vota pelo testemu.nho da
sua consciencia, como .em cousa muito menor
ha tanto escrupu1o de nos fia.rmos nas nossas
consc.iiencias? Finalmente, v-á mui'to embora ao
Govern·o a i-ncumbenda da aver·igu&ção da
veracidade do ·boato, mas venha ao Sena.do
essa a.veriguação para se ver, se ella é sufticiente 1por p.roduzir provat e depois decida-se
o resto pelo nosso voto.
0 Su. ALMEIDA E ALBUQUERQUE! - Esta
ultima idéa do .nobre Senador que acabou de
fal.lar jlá •foi aqui emittida na discussão passada .por uma dndi-cação e foi .reprovada; acho
portanto que se deve votar .sobre o Pa.recer
e a emenda que está ~Sobre a Mesa porque a
materia está tão .esgotada .que lll.âo ap.parecem
se não repetições das mesmas idéas.

o .SR. C.ARNEIRo DE CÀMPOS: - Queria
que a Commis'são di•ssesse mais alguma cousa
por isso peço que se altere o Regimento.
T.em~se demonstrado que essa .refor-ma que se
fez •no 'Regimento não foi rasoavel; nessa
occa.sião oppuz"llie ·e sustentei a disposição
que mandava .que as Commissões fizessem as
dil i·gendas, e tsso ·era rasoavel, e fundado
na .pratica geral dos Governos Represen.tati·
vos, e nem póde ser de outra sorte; do con·
traria .:Jlica a Representação Nacional desarmada e dependente do Gover.no, que !Póde ser
bom, ou ty:rannico; infallivelmente havemos
reparar do Gtwerno, nessa parte. Em factos
ele pouca monta póde-se pedir ao Governo, o
que nos convier, mas nunca estabelcendo o
precedente, que esta Casa não tem poder <le
chamar este ou aquelle paTa responder ser
bre um facto. O Regimento não está ap:pro.vado e altera-se. por cousa;s pequenas, quanto
lUI:ris ípOr um iDego<-io tão grave como este.

Requeiro (1Uü se reforme o Regimento, e a
Commissão seja autorisada como tenho dito:
não vamos a fazer Regulamentos que sejam
suicidas do Senado, não estamos no tempo
em que o Senado nã.o podia illomear u-m Continuo, ·sendo isto esbulho .contra a Constituição, que diz .que a Polícia da Casa nos
pertence. E' preciso que a Camara não deixe
de velar nos ,seus .in•teresses, isto é privativo
da Cama.ra e .não póde ser ex:poliad·a sem
uma especie de aniqurillamonto. Para este fim
eu envio á Mesa a minha
1.:\DICAÇXO

Requeiro que a Commissão verifique a
assignatura do 1mpresso, que ap,pat,eceu com
o nome do Marquez de Aracaty, ouça o Iro
pres'8or e os P.rocuradores .do Ma.rquez, para
obter evidencia moral da sua a.usencia e re<
nuncia moral da sua ausencia, e renuncia
ao lugar d1e Senador, alterada a esse fim e
a todos os mads casos semelhantes, a coi'respondente diS!posiQão do Regimento da Ca.sa.
iPaço do Senado, 16 de Maio de 1831. -4
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Foi apoiada.

o

Houve
um Requerimento de um nohr;e S:enador que
pedia que se exigissem as !Provas do Govei'no
acerca da fuga do Marquez de Aracaty; foi
á CorutiTii'ssão e esta julg-ou-se convenc-ida da
verdad1e do facto; e por isso achando desnecessario exdgir provas do .Governo, deu o ne·
gocio por prompto, e por consequencia o facrto da perda do lugar como in.con.testa!Vel. Se
a .Com.missão ma·ndasse chamar um Impressor, e elle diss-es~e que .não .que1·ia vir, qual
era a. força .pa.ra o obrigar; .quando se tratou
da I .. ei da Responsabilida:de foi ·negocio de
grande discussão e se assen.tou que em ma·
teria d!e Testemunhas, o Secreta1'io escrevess-e
ao .Juiz T·et'l'i.tol'ial, para a:s chaílllar. A Commissão está convencida de ·que a prova ê
sufficiente, quer-Sf:)l mais dilig-encias? Mando-se, poist ao Governo; autorisar porém a
Commisaãn para tratar neg-ocios das portas
da casa para fóra, não; embora em outra occasião se faça; mas ha -de ser por uma Lei
em que se o-brigue obedecer ao chamado da
Commissfío. .Se o .Sena.do está convencido da.
SR. MAnQUEZ DE l:NIIAMBUl'E! -
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fuga 'fio Marquez de .A.racaty, ma.nde proceder á eJ:eição; o se o .não está mande-se ao
Gover·no para que proceda ás pesquizas uecessarias. A Commissão é para dentro da
casa; para fóra pertence ao Governo para
p.rocecler a exames, que é quem tem poder
para isso; eu porém não julgo isto necessario mais es-se exame do Governo, porque o
facto ·por &i .se evldGncia. Em geral, .Sr. Presid•ente, toda a vez que se pretendem de~
monstracões !J)ara o que é evidente, rna'S se
escurecem as cousas do que se acharão, como
j.ã aqllii disse um nobre Senador.
Sustento
portanto ainda o Parecer da Commissão e
reprovo todas as .emendas.
O Sn.. BARRoso: - J•á um nobre Senador
ma ,preveni.o em parte; a i-déa por que eu .pugnei desde jp.r.i-ncipio é a da emenda do Sr.
Carneiro de Campos, que é para legalisar a
provaoffereoida; mas o meio lembra-me que
não pôde ser admittido, elle vi-nha no
mento, e a •Ca,mara reprovou, e como havemos fazer o contrardo sem legislar de novo?
A exi-stencia desse pruptel é ba,stante, veri'ficado que seja o estar .o autographo assig.nado
p·elo Marquez, :pôde-se clizer ao Gover>no .que
mande verificar se o original deste I-mpresso
existe ou não na Ty,pographia, e quem o imp.rimio e :para Teforcar mais aa provas 'da
fuga, :ta:mbem o Ministro dos Estran.geiroa
pôde saber, se pelo expedi.en•te dos paquetes,
sahio o tM•ar.quez, 1pois que não se indaga ·se
tem ou não passaporte a pessoa que p3!ga
alli a :passagem. Qua.nto á i-déa da se emendar o Regimento, emende-se embora, mas não
tem força, porque para chama,r testemunhas,
eJ.las dizem que não v.am, e ·que não ha Lei
que as obrigue; e eó em virtude della, é que
podem vir, na fôrma da Constituição.
0 Sn. CARNEIRO DE CA:r.rPoS: - Não concordo com a;queHe principio ·e assento 1que
esta Casa tem autoridade pela ConsUtuicão
para o fazer; supponhamos que quer.emos chamar alguma !))ess-oa á Casa e que ella .nos diz
que não quer, podemos nesse caso dizer ao
Governo que a mande :prender, emquanto não
tivermos Meirinhos como acontece na .Ca.ma.ra
dos Communs, na Inglaterra.
Seria inutil o Regimento como Lei, se
acaso a disposição delle n~o pudesse ser effectiva a cada um dos subditos do Imperio. O
Re-gimento desta Casa é uma. verda.deira Lei

e mais privilegiada, por.que não precisa de
Sancçã-o; o da ·Camara dos Deputados em Inglwterra não tem Sancção -nenhuma; e não
dev.emos tomar exellllplos do que fi.zeram os
Francezes, e tem .na sua carta, porque esta
foi-lhe dada no tempo .da ·chamada Restau~
ração, em que o Rei entrou em Tro,pa,s Estrangeiras; nós não temos o regímen ·do Rei
Luiz X:VJII e os mais que d·estrud:ram que não
eram vardad·ei:ramen te Cons.Utucionaes. O
que ,quer d1zer Regimento? Uma Lei, e esta
não deve constar de palavras vãs; se alguem
d.esobedecer a esta Lei, havemos dizer ao Gov,erno que casti-gue. EJu sou Membro do Go·
verno; .mas n-unca hei de cons·entir que o
Cor.po liegislativo seja depen·donte do Executivo.
O .SR. AurEmA E ALnuQnEUQUE: - E' inquestionavel que o Senado ,pôde ·fazer o seu
Regimento, e dizer-se que póde fazel-o, e não
ter ex•ecu~ão, é absul'ldo. A Sessão ·do ,Senado
é ba,stante. Se .o Reg.imento disser que se .chamem ·a1guns indivMuos. de fóra, ha de chamar-se; diz-se se não quizerem? Pois diz o
Senado ao Gov.erno ,que constranja a esses
homens a obedecer. Quanto a díze1·~se que
se chame o lmpressm; este dirá que é na
fôrma da Lei. responsavel. Diz~se que o facto é notordo; se ha notoriedade, é prova proV•a:da. Em .todo caso ha de se pôr á votação
o Parecer da Commissão .e segundo a regra
do Regimento ha de se pôr por partes.
O SR. CA.RNF.IRO DE CAIVIPos: - O que se
diz é que alterando-se nesta parte o Regi·
mento, que a •experiencia mostra ser absurdo,
p·orque desarma a Camal'la, se remedeia. O
que .eu digo é que a Commissão -se informe
com mais extensão; .mande-se chamar o Imp.ressor, etc., emi'im não .falta:m meios.
Posto á votação o Parecer da Commissão. foi ap,provado e não passou
a Indicação ·respect.iva :do .Sr. Carneiro de Campos, ,quanto ao presente
-ca~o. fica:ndo comtudo approvado para
todos <lS mais casos de semelhante
natureza., e a respeito da emenda do
Sr. Conde ·de Lages, 'julgou-se preju·
dtca:da. Suscitou-se então a idéa de
s:e verificar immediatamente a ultima discusBão do Parecer acima referido; dct>ais de algumas pequenag
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na1'
que se- 1 es t e ramo com effeito é 0 m~is impertinente;
guisse os tra:mites do Regimento.
porque a Ty:pogra:phia Nacional eHtá tão soO Sr. 1 o Secretario leu uma Feli- nreca_:r.egacla com as obras do Thesou·ro, que
citaçã.o ·da. Cama.ra Municipal da cí- se nao !póde encarregal' da,s impressões do
·da:de do Destel'ro, por moti'v:o elos ul- Diarlo; é pois necessario recorrer ás partitimas acontecimentos politicas <lo culares, sobre a.s quaes não me ;posso com·
Brazíl.
prometter a uma fiscalisação semelhante a
Ficou o ;Senado inteirado.
que .posso ter s-O'bre os outros dous ramos;
O Sr. P1·esidente .lembra ao Sena.do desculpam-se com falta de officiaes e depois
que, a:chandocse agora .na Casa o node ha!Verem promettido para um certo dia a
.bre Senador encarr·egado da Inspeprmnptificaç;ão doa impressos, culpam os ofcção dos Diarios, será occasião de ficiaes que deíxara,m de comparecer na offidecidir o ·Requerimento feito acerca cina e .nad·a ha que se lhes diga ·qttanto ao
desta Repartição pelo n·obre Senador Redactor, compromeúte-se a dar redigido cada
o .Sr. 1\'Iarquez de Barbacena., na ses- Diario cm 3 dias.
são de 14. do cor.rente mez.
O Sn. ALMEIDA E ÂLBUQUERQUE: - Ea
j·á
por
vezes tenho dito que ning;uem se cansa
O SR. M.MQUEZ DE B.ARB.A.OENA;
Seria
bom que o nobre Senador encar1·egado rdesta a ler Diarios, porque só os que 3.1pparecem
Inspecção nos esclarece-sse .sobre o que ha com brevf.da.de interessam, os demorados que
de novo n•es·ta materia., porque talvez bastem são os que }â ninguem lê, e são de todo inuteis.
as providen·cias que elle tenha já dado.
O .SR. MARQUEZ DE BAnBA.CEN.A.: -Eu vi
O SR. SATUP.NINO: - O Sen.a·do já tem
dado bastantes provas para conhecer o esta- o trabalho de que fallou o nobre Senador endo de i.m~,Perfei~ão em ·que tem estado a Re- carre.garlo desta Commissão e toda a minha
dacção -dos Dialrios nos annos ,p·a1ssados, á duvida consi.ste em que aquelle Redactor des·
vista do que se acha impresso. Eu tenho feito emtpenhe o que .vromette, e continuando com
quanto em mim pôde caber para remover as a mesma .perfeiQão, e presteza. ·Eu levei mais
causas que nís·to tem influidn, e evitar que de hor-a e mei:a a ver este trab3.Jlho e fez-me
para o futl1ro apj)areçam ímp.ressa;s falias grande ·especie o acha.r discursos tão .bem
que longe de fazerem conhecer ao publico, o red·igidns e ~ummamente longos: ac.hei -os
que se pa.ssa nesta Casa, compromettem os muito exactos segun:do o que minha remJSenadores, não só na inexactidão de lingua- niscencia pôde afiança•r e se em 3 dia>s .se
gens, como ap1·esenta.ndo opiniões a;bsurdas, e podem avrompta•r, n3!da •de rujais breve se
que estão em op.posição com a:s que os nobres póde desejar.
O Sn. SA.'J:URNINO: ~ Os 3 dias de que
Senadores têm emittido nas discussões. Tenho acha;do um Redactor que ,para p.rovar a falleí são ,para o trabalho da ·Redacç~io, é
sua aptidãot no trabalho, me apresentou um preciso cont~r com o tempo para a decifraDiario (cujas notas tachygraphicas lhe havia ção das notas, e da impressão; .além rdos 3
entregado) em 48 horas incompletas. Eu fiz dia;s que fallei, eu supponho que em 10 dia·s
ver este trabalho a alguns nobres ·Senadores se poderá conta.r ·com um Diario prompto a
que estão presentes, por não me confiar só não haver falha na Typog.raphila.
O SR. BARnoso:
O nobre Senador :pre·
no meu voto sobre o merecimento da Redavenio-;me
em
:pa.rte
por,que
que1·ia dizer ·que
cção; os mesmos nobres .Senadores deram o
1
seu voto; quanto a mim, podemos cantar com não é poss·ivel o tempo de 3 clias para tudo
este Redactor, quanto ·á perfeição; e pelo que O Regimento manda dar prazo aos tachyg.ratoca á brevidade, se ellc tral)alhar com a phos; mas devo dizer que o nobre Senador
mesma. tPresteza com que trabalhou neste, que está competentemente autor.isa.do par·a da.r
me a.presenta, nada se pôde .clesejar de mai-s todas as providencias que julgar con·cernentes
neste ramo. Quanto aos ta.chyg·ra.:phos, fica ao bom andamento deste ne;gocio, o Senado
a meu cuidado fiscaJisar a sua assiduidade, tem confiado no seu zelo, e devemos espero.r
I~[lo hD·\'8~'3, cmi);<r:tç0 ·sen~~o 11a. impressão;
delle, e ela. sua :iJlteJHgencia muito me1hor
0
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resuh:Hlo, o que tudo deponde {la boa fisca·
lisaçào, o que até agm·a nunca houve.
O SH. AL,"\mlDA. E ALBUQl:illRQUl!~: - Eu
me satisfaço com a demora do-s 10 dias, _porque pata quem espera um, e dous annos pal'a,
\•er -;:t sua falia üntpressa, e no fim a•pparece·
rem despropositas, é uma g;rancle diffe1·ença.
o que se promctte; o oaso é que o mesmo nobre Senador não seja illudido por quem lhe
fez as promessas, porc1ue não é elle que faz
estes trabalhos emfim faça"SO a e:x·periencia.
O SR. MARQUJ<JZ DE B.AllBACENA: -Temos
um interstício até o fim do mez, se então os
Dia:rios sahil'em to·dos os dias com intervallo
de 10 ou 12 dias, continuaremos, não porque
não pnssRm sahir com mais brevidade, podem
sahir de um dia para o outro; mas faltamnos muitos; o Dia.rio está. em muito boas
mãos, ma·s o nobre Senador depende de 3 ou
4 pessoa·s, não hazta :po.rta.nto a sua arptidão.
O SR. OuvEmA: - Como eu fui Membro
desta Commissão 3 annos, pedi a 1Pallav,1'a para
responder ao nobre Sen-ador, que -diz não ter
havido nunca fiscalisação, e muitas vezes
aqui pedi com a maior insta.ncia a um nobre
Senador, que dirigia a Typogra. phia Nacional, que p.romovesse a impressão dos Diarios;
respondia--me que a Historia do Brazil tinha
os tYlPCS em.baraQados; e ·demais a Comnüssão teve sempre os braços atados iPOr ser
obrigada a ter um Redactor .quo não era dn,
sua ·escolha, mas de nomeação do Senado; e
por isso só pôde fazar ma;rchar o Diario no
primeil'O anno, em que teve um Redactor soi:frivel; mas este obtendo um lu-gar de Official ·de SecretaJria., deixou-se de Diat•ios e
tratou dahi por diante esta incumbencia de
resto.
o S&. BARRoso: - Se o nobre Senador
combinasse o principio do meu discurso com
0 fim be.m veria que não podia a falta. da
fiscalisaQ~io dirigir-se á Comnüssão de que
eUe foi mem.b1·o, maa aque<lla em que ·Se deu
toda a .a.utol'idade p.'l,ra tomar os .redactores
que quizesse, bem como fazer imprimir os
Diarios on:de jul.gasse conveniente; é nesta
em que eu julgo falta de fisca1ü;ação. Sei
bem .que esse primeiro Redactor muito afrou·
xou n 0 tra1balho, depois que foi despachado
Offtci?..l de Secretaria, a:pezar de que s·e lhe
p·agon sempre tambem .que até rece'beu paga
do que não fez.

O SR. SATURNINo:
Resta que o Senado
arpprove -a continuação da mesma autoridade
que se deu á Commissão IPnssada para o andamento desta incumbenci·a.
0 .SR, PRESIDENTE:
Emqnanto esta Resolução não ·é revogada. s.ubsi·ste do mesmo
modo, independente de ser este ou aque1le
nobre Senador n encarregado da incumbenria. (A 'poia.clos).
Leu então o Sr. 1" SeCl'etar.io um
orficio do Provedor da Tnna.ndrude de
Santa Cruz dos lVIHitares, convidando
aos S1·s. Senadores para, assistirem a
um Te-De--u.rn na res-pecti-va igreja. no
.dia 19 do corr•ente. pelas 6 horas da
tarde, em solemnidade ao dia 7 de
AbTil do corrente anuo.
F·tcou o Sen·ado inteirado.

o

Slt, SANTos PINTo: - P·arece-me c1ue
qna·ndo houver co:mmunicações de semelha:nte
natureza, é melhor que o Sr. Secretario loia
particularnnmte e excusa. toma.r o tempo ao
Senado.
N-a quaO Su. VISCONDE Dl'l !ÜAE'l'HÉ:
lidade de Secretario, cumpre-me oommunicar
ao Senado toda a participaçã.o que lhe fôr
·dirigíida; e não me 'Parece que derva anda-r
individualmente a .fazer partici:Pações a cada
um dos nc•bres .Senadores.
o SR. ALJ\IF:JDA E ALnuQuEnquE: - Bas·
taria c1ne o nobre Secretario lesse para si e
pa1'ticipa.sse ao Senado a materia ela Ca.rta.
Continuou a discussão adiada pela
hora da Proposta do Governo sobre
a org.an.isa{;ã.o do Th-esott<ro Nacional,
r.om as emendas postas c .a;pprova.das

pela Ca.mara. dos .Srs. Deputados, começaJndo-se pelo arU.go 79 do Cl:tpi·
tulo 7° da Proimsta; -sobre o qual
t;lisse

o .SR. MAHQUEZ DE BAimAcENA:-.A emen·
da está unícameute n2, diminuição do ordenado do I119pector da Theaoura.ria do Rio de
Janeiro; pelo que toca aos das outras P.ro·
vinet2-s, affirmara:m os respectivos :Deputados
que aquella quantia era sufficiente.
Posto o artigo •á votação, foi a;pprovado ·como está ·lli:}B emendas.
Ao a.rtigo 80 diBse
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.O Sn. MARQUEZ DE BARB.á.CE.NA: - ·Cont.inúa o mesmo sy.stema; a:pprova-se a orgatüsação, :ruas diminuem-se 200$000 em uma
parte e 100$000 em outra.

Ap:provou-se o artigo adclitivo das
emendas~ que fica. sendo 81; e a seu
respeito disse
-Era
indispensavel esta decaaraGão; porque, como
no artigo do Procurador Fiscal se .havia SUIP·
primido aquella paJrte, qu:e declarava o seu
ordenaJdo, precis-o era que neste Capitulo, onde se fixam os ordena;dos todos, marcar .tambem o deste empregado.
O SR. MARQUEZ

DE

BAitnAcENA:

rFoi approva•do o arti-go additivo.
Ao ai'tigo 81 disse
0 ·SR. MARQUEZ DE BA:RnACENA: - Esta
su·ppressão era mmessa·ria, em consequencla
da medida ·que se tomou, de que os Conselhos
Prcwinciaes ·marcassem os ordenados .para os
officiaes, .segundo a:s circumstancia:s loca~s
das Provi·ndas, a cujo alcan-ce estão os Conselhos. Tomada esta medida, só restava o lRio
de J-aneiro; autorisa-se demais o Governá
para ap·prov3Jr estas Resoluções dos Conselhos.

O artigo 81. da Proposta, q u.e passou nas em-endas a ·ser 82, ficou sub·
stitwído pelo que se acha. transüri.pto
nas emendas e foi approva.do.
Passou-se ao artigo 82 da Pr.oposta.
0 .SR. :MARQUEZ DE BAHBACENA: - Aqui
houve um engano. A alteração está na nu·
mera.!Jão do artigo como accresceu um a;rU.go
mais, que foi este antes do 81, ·segue-se ·que
o artigo 81 passa a ser 82; tudo o mais é
id·entico tanto no Projecto origi·rral como na
em.•enda.

O .Sr. 2° Secretario combinou com
o Sr. Marquez de Barbacena o .origi·
nal com a emenda e ~veri.ficaram a
identi'darle, só com a differença dos
numeras.
Foi approvado.
Aos .artigos 83, 84, 85 e 86, que
ficam snpprimídos, na conformidade

das emenda.s. ficando em seu lugar
o artigo que pa5sa a ser 84, indicado
nas mesmas emendas, disse
O SR. 1\f.A..nQuEz Dl<J DA.RHACES}... : -o Projecto ortginal, tendo marcado o numero e
v.encimentos dos ofi'iciaes da Thesouraria do
Rio de Janeiro, passou a f:azer a .mesma enumeração para as outras P.rovincias; mas como
houve a idéa, sem duvida muito, de que se
deixasse aos Presidentes em Consel-ho, ·segu·ndo o conhecimento que tivessem do Paiz, o
marcar a;quelle numero e vencimentos, .sUtpprimiram..se .os artigos~ sou por isso de opinião que passe a. emenda de suppressão, na
conformida:de das emendas .
.Segu:Lram.,ge no TituJn 4 os dons
ar.tigos ·additilvos das .emendas 85 e
86, e sabre ·eltles disse
O SR. M.A.RQUEZ DE BunAcENA: -

O pri-

mei·ro ar.ttgo do Capitulo do 1P.rojecto or-iginal foi a.p.provado; o que ha. emend-a:d.o na
outr.a Camara é o a.ccrescentamento destes
dons arti•gos e de que eu j'á. fa.Uei, quando
se -queria. que .o P.residente •da Provincia fosse
Presidente da Thesouvaria. Por estes dous artigos se vê que a f.iscalisaçã;o é do •P·r.esldente
e ha então a publicidade. Tal é a materia
dos dous artigos feitos pela Gamara dos .Deputados, que eu julgo mui convenientes. Os outros, 87, 88 e 89, foflam aBi ap.prova:dos.
Foram approvados, não só os artigos a:dditivos, como os 87, 88 e 89.
Foi lido o artigo 90 da Proposta.
O SR. MARQUEZ DE BARBACI<~NA: -

Neste
artigo ha duas disposições: a extíncção do
Erarlo e a do Conselho da Fazen·da, o .que a
outra Gamara julgou dever declarar exp.ressamente, rporque de facto ainda não estavam
extinctos. Depoi'S passa a dizer onde se d·evem faze.r as justificações e outras declarações do que dantes competia ao Conselho de
Fazend·a; e finalmente marca o destino dos
empregados deste extincto Tribttrn:al. Deve notar-se aqui um erro de impressão; onde diz
~ os prooessos ultimados dos
justi.ficantes
lhes serão entregues sem dependenci.a de tra.~
tados - a tprulavra - tratados
nada pôde
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aqui s1gni ficar; o eu para me certificar do
CJ ue isto era~ consultei o .Autogra:p1lo; alli se
acha cm vez de tratados traslados; o que é
íntelligivel.

Carnara dos Srs. ·Deputados, e começando-se pelos 3 artigos additivos -das
mesmas emendas, que ficam sendo
91, 92 o 93, pedio a palaNra e disse

Posto o artigo das emenda:s que
O SR. MAitQTIEZ D~ lNHÂMBl.l'PE:
Paresubstitue ao 9° da Proposta á vota- ce-me este a'rtigo de absoluta necessidade,
cão, foi approvado.
porque !(:endo de abolir-se o 'Conselho ·da FaTendo entretanto dado a hora, o zend:a., :ê -preciso marca;r a quem ficam pertenSr. Presidente marcou ·Para a Ordem cendo as differentes incumbencia.s ·que lhe
do Dia: 1°, a continua~ão desta mes- competiam; mas a.cho-o manco, quando sóroa discussão e em ul.Umo lugar, as mente diz - pertence ao Juiz Territorial demais materias já desiguadas na sem que se marque o modo de proceder. An·
Sessão precedente.
tigamente, quando se tratava ·de Direitos
·Levantou.;ge a Sessão ás 2 horas e reaes, cham:81Vam-se ·logo Juizes de .Va1ra Brau·
6 miuutos da tarde. - Bispo Oapel- ca; diz agora a J .. ei que o negocio pertence
Uio-Mtk, Presiden.te. V·iscon.de lle ao Juiz Tenitorial; mas como nesta classe
Onetl"é• 1° Secretario. - Viscon-de de entram •t&mbem Juizes •leigos, deve haver ne-Oongott1La8 do Oam.po, 2u .Secr.etario. cessariaroente conflictos emquanto se uão or·
ganisa a nova ordem de Juizes; muito dese·
java .para isto que se désse andamento ao
plano proposto ·pa:ra as •Relações. •Eu faço só·
SESSÃO 11n, DE 17 DE MAIO DE 1831
mente .esta reflexão sem entrar miudamente
na maneira com que devem ser detalhadas
PRESIDENCIA DO SR, B!Sl'O C'A.PELLÁO·MÓ.R
estas incumbencias nova'lllente dadas aos Jui·
zes Terori!l:oriaes; porque, como o nobre SenaDiscussão da Pyoposta do Governo sobre a dor autor do P.rojecto tem meditado muito
oroanisação do Theso,two Nacional.- Dis· so'bre a materia, lembro isto sem me a:nimar
cu.ssi'io (lo Projecto àe Resolução que ap- a pôr emenda; e finalmente 'J)orque -se diz
prova o Decreto de ó àe Março à e 182.9 que esta Lei é de ensaio e uma .emenda des·
sob1·e o Regulamento elos Oo1-r.eios.
tacada perturba o systema do todo; se apparecerem inconvenientes ·praticas, a mesma
FaHaram os S•rs. Senadores: -Marquez ].)rwtica .mostr.ará o remedio.
de Inham.bu-pe, 8 vazes; Oliveira, 4 vezes;
Posto á 'Votar;ão o primeiro artigo
Marquez ·de Barbacena, 17 vezes; 'Duque Es*
additivo
foi a.pprovado.
trada, 7 vezes; Saturnino, 6 rvezes; Visconde
Ao 2° ta.mbem disse
de Con.gonhas. 2 vezes; Matta Bacellan·. 2 rvezes; Vis·conde de .Alcantara, 3 vezes; Santos
0 SB. MARQUEZ DE lNHA.:..\l.BUPE: - Acho
Pinto, 1 vez; Barroso, 1 vez; Rodrl!gues de
Carvalho. 1 rvez; 'Marquez de Mruricá, 1 vez; igualmente a,qui alguns casos que ·poderão reConde de Valença, 1 vez; Conde de Lages, solver-se com mais circumspecção. Na Côrte
v. g. nas grandes cidades, onde ordin:a.ria1 vez.
.A's 10 horas e 10 minutos, achan· mente o Brocurador da Fazenda é um Ma-gis·do-se presentes 33 .Srs. Senadores, trado de primeira ordem, não respondia a
a.brio-se a Sessão; e. 'Ilda a acta da estas cousas, senão em virtude de um .Accordão ou Ma:nda;do de um Tribunal; em Juizo
antecedente, foi approvada.
Entrou logo em discussão a con· Territori111J, conhecendo desta materia, fica
tinuação da discussão adiada pela mandando a um MagistJrado de muito maior
hora na sessão precedeu te da Pro· graduação que elle, o que :é sem duvida grau·
posta do ·Governo sabre a organisa* de irregularidade. Diz mais (leu) ; eis aqui
ção ·do Thesouro Nacion31l com as o Fiscal nomeado pelo Inspector. A Lei d·á
cmcndí!S feitas e approvadas ,pela. ao Fiscal poderos8s incumbcncias, e por -isso
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deve reputar-se um importante emprego; e vesse alli um Procurador ·da ·Corõa não acon·
como da.r-·se autoridade ao Inspector para no- teceria assim. 01·dinariamente as Citações se
rnear? Se nfw quer esta nomeação :pelo Chefe mandam fa,zer em lugares distantes das Ca·
do Poder Executi v· o, V·á ao menos .pa:rn. o pitaes, onde não havia até aqui quem appelPresidente da l-'rovincü1, que tem o seu Con- lasse; este ar-tigo ·providencia a nomeaç;ão do
selho oue póde consultar-lhe pessoas de pro- Jfiscal.
bidade para um em:p1·ego a quem inctunbe a
Posto á. votação o zo rurtigo ad•ditivo
fiscalisaQào da F'azenda Publica. Eu vejo nisto
foi approvado.
incoherencia com a marcha adoptada em toPassou-se ao 3<> e disse
das as nomeações; um homem leigo, ainda
suppondo-lhe as idéas necessaTias para o que
O SR. MARQUEZ DE S.AIWAOE1{A.: - @ste
lhe toca a fazer, não me parece pessoa apta artigo não é mais que uma me1hor redacção
para nomear Magistrados.
porque diz o .Projec~o ~ Len), e a emenda (leu);
O ·Sn. OLIVEIRA.: A objecção do nobre v-e-se pois bem a maior c1areza da emenda, e
.Senador consiste em lhe .parecer anomalia mais amplitude para abi'ang.er todos os ouqua nas Cidades Capitaes, onde o Procura:dor cros.
da Corôa é uma Autoridade superior ao Juiz
Territorial, seja mandado por este. Eu não
F'oi api)<rovado.
acho que isto seja novo na Legislação, é que
Seguia-se o artigo das emendas, que
usamos porque o :Alvará da creação da Desubstitue o arügo 91 da P1·oposta, e
cima no Brazil, manda que os Juízes oucam
que passa a ser 94; e acerca delle peao ;Procurador -da Corõa e Fazenda nas du·dio a pa,lavra e disse
vidas or.iginadas entre os Collectados e sendo
nas .Capitaes, onde ha Relações, o Procurador
O Sn. MAUQUEZ DE BA.RBAOENA: -Duas
da .Corôa, um Desembargador dellas, superior silo aqui as correcções do al'ti.go. Na Proposta
por consequencia aos Superintendentes da ma.rcam-se 25 annos como sufficiente tempo
Dectma, obedecerão comtudo aquelles a estes. de serviço para merecer o ordenado por in'l'udo nasce, Sr. Br·esidente1 da idéa enada que teiro, e os que tive1·em menos de 25 annos,
se liga á palavra
obediencia - esta Olbe- metade do ordenado; a emenda pOl'ém julgou
diencia não se deve entender de homem a tambem os 25 aunos para todo o orden&do;
homem, mas de homem á 1Lei; é a Lei que mas quanto aos que tiverem menos se dimiautorisa a todos os Ministros pal'a mandar nuísse proporcionalmente. Esta correcção esdar <vista ao Procurador da Fazenda, por si tfllbelece a Justiça distribuitiva, e por isso
e não po'l· Accordãos. Isto mesmo ,praticam me parece que deve ter lugar.
os ,Tuizes de Sesmarias, que nas concessões
O SR. DuQUE ES'l'RADA:
Por esta emendella.s mandam dar vista ao Procurador da da vejo que os Conselheiros da :B~azenda que
Corôa ·Por seu Despacho. Não acho nestes ter- não poderem continuar no servigo. ficam apomos a irregularidade que o nobre Senador en· sentados sem accesso algum. Neste Tribunal
contra: o artigo não só está de accôrdo com ha Conselheiros chama;dos de Capa e Espada
toda a Lei, que é systematica, corno não tem e Conselheiros Togados: estes, segundo me
opposição alguma com as outras Leis exis- parece, que se fazem com uma condição, que
não creio ser ds justiça. Quando se extinguitentes.
O SR. lVIAilQUEz DE BARBA.CE.N'A: - Estes ram os T.ri·bunaes do Desembargo do Paço, e
a.rtigos •parecen1--111e in-díspensaveis, para acau- Mesa da Conscíencia, foTam aposentados no
telar a pCJrda da Fazenda Pu·hlica, ·e a expe· Tribunal .Sup•remo aqueHes MiniS~tros que para
riencia, que é a melhor mestra em tódos os eHe não entraram como eHectivos, gozando
casos, suscitou em uma questão a idéa de em consequencia dF.s honras c regalias, que
acautelar .p.rejuizos no Thesouro. De6idio-se dá aquelle 'l'ribunal; além .disso, deste mesmo
no Districto de Campos urna questão contra Conselho de F'azenda se tiraram ?. para o
a Fazenda, e cumpria-se a sentenQa ;por falta Tribunal Supremo, ficando •lá os outros pa•ra
de ·quem Rppellasse por p~.~rte della; se hon·· so lhe d"ll' destino quando o 'l'l.'íbund se a:bo-
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lh;:~c, c agora ficam apo~-;eutadol:l sem mais
gTadua.ção do que tinham; não achando pois
a. disposição do artigo de justiça., offereço
uma

só a economia. de hom·.as. Não quero .dizer
com isto. que, como a.s honras não custam
dinheiro, se ·podem dar sem escrupulo; au
contrario estou ·persuadido que <a PI'I(}di-gaUdade do tdinhei.ro é menos 'Prejudicial do que
a das hou1ras e dignidades, porque ·esta moeda
A. o .artigo 94 accrescen te-se - Os Conse- moral, em o Estado, tem um grande recurso
lheiros Togados sejam aposentados nos ter- para es.timula.r aos bons servidores, depremos do ar.tigo 3° da Lei de 22 de S.etembro cia-se logo que se distrilbue sem muita cirdo 1828, que extin.guio o Desembar,go do Paço. cumsrpec9ã!o. Oxalá que não conhecessemos
- Sa.l ''a a Redacção. - lhtqu,e Estrada.
esta verdade para experiencial (Apoiaàos}.
Mas estaremos nós neSJte caso? Eu tenho oull"oi apoiada.
vi<lo que os actuaes Membros do Conselho 'l'o·
O ·SR..SA'l'URNINO:
Parece-me de muita
gados, que julg·am não passam de 2 ou 3,
justiça a emenda que aca:ba de ler-se. Ouvi
contra mais de 40 annos de serviço, acabam
dizer ·que, para a organisaçã.o do Tri'bunal
a sua caJrreira por terem esgotado .as suas
Supremo, se tinham Urado 3 Conselheiros de
forças, porque é nesta hypothese que não enFazenda; quero suppôr que fossem os mais
traram par.a o Thesouro, e vieram os .seus
h.abeis; porque não tendo -dados alguns. para
collegas, não só do Desembargo do p,a.ço, e
conhecer do merecimento relativo dos MemMesa da Consciencia, como até do mesmo Tribros do Conselho da }l'azenda, nenhuma razão
·buna'I, mais considerados que -eHes, porque o
tenho pa;ra ;julgar que se fez injustiça aos
seu Tri·bunal teve mais vida que a,quelles, isto
que 1á ficaram. M.as não descubro motivo a>lé, tr.abalhrura.m estes M,agistrados mais tempo
gum para cortar o accesso em consideração
do que os oUttros! El' portanto a .e-menda do
a Magis-trados, contra .quem não !Vejo razão
nobre ·Senador fundada em .Justiça, porque
de mal .pensaor, ·porque a questão ê tratada
iguala e.m remuneracão a quem se acha igu>a·:
em theses. A nenhum dos Desembargadores
lado em serviço; e de •Direito porque vai con· ~
do ·Pa0o ou da Mesa da Consciencia aconteceu
forme 10 disposto no arti.go .Constitucional,
isto; tirarHJm-se Desembar.ga:dores lla "Relação
161, que li, e tenho diante dos olhos. Eu voto
para o Tribunal .Supremo, e segundo então
pola emenda.
ouvi, até mais mode1·no, não só em serviço,
0 SR. l\.1ARQUEZ DE DARDACENA: - •E' para
como nos lugares da lRe1ação, que alguns dos
o
autor
do Pt·ojecto 'bem differente o modo
actuaes Conselheiros da Fazenda; e porque o
desta
·aposentadm·ia;
nem o que aqui se acha
Conselho da ·Fazenda se não a:bolio então
é
o
que
eu
propuz.
Ouvi
entã>o tocar e,m ,que
tam·bem, deixam do aproveitar os seus ·Membl·os ·do beneficio que a Constituição lhes ou- a profissão seria vaga, e que o <Governo abutorga no artigo l63 (1eu o artigo da Consti- saria, .porque na occasião em que se aoposEm·
tuição). 'Eu, sem ser ·da Profissão, sei todavia tarem Ma;gistrados, o farão alguns muito mo·
que o Conselho da Fazenda não era menos der-nos e com o seu orden•a.do por inteiro.
O SR. DuQuE ES'l'RAnA: -'Só houveram
considerado que o Desembargo ·do Paço 8U a.o
menos do que a Mesa da Consciencia, donde aposenta;dorias no Desembargo do Paço e rol·
sahio um Membro aposentado paJra o Tribu- guns doentes, um na Mesa da Consciencia, e
nal Supremo (o Monsenhor ,Pizarro), e aca- na Casa da .Supplicaçião tambem alguns. No
ba.ndo de ouvir que neste a.rtigo se conserva Conselho da Fazenda porém fi·cararm -ta1vez
a Justiça distribuitiV'a, como posso aBsentir aquelles que por sua idade não pudessem com
a que ella exista, -vendo tão manifesta des· o trabalho, entrando os mais modernos vara
í.gualdade'? Será .ella filha da economia ctue o Tribunal Supremo. Não vejo pelo que então
deve ter com :ss rendas publicas? Não, de se fez, como possa o Governo agora abusar.
certo, porque se não exige augmento em ven- No 'Conselho da Fazenda existem Conselheicimentos, e nem se podiam exigir. quanto ros Togrudos, que têm muito mais dos 25 'anaos aposentados nos dous extinctos T.ribunq,es nos para ·serem aposentados com o ordenado
so não concedeu lmaioria •de ordcna.clo; logo é inteiro, c se a estes se derem as ll.onr.as do
E

I!)

148
~-------- -~-----

Sessão de i 7 de Maio

-------

Tribunal Supremo como se quer na emenda,
e~ que :Póde haver o aJbuso? Eu confesso que
nao -entendo em que! O termo de annos de
serviço para gozar do indulto é fixado na Lei,
a averiguação destes anuas é um objecto de
facto, e não sei que possa dar lugar a iuterpretações ou para levar a uns, ou para patronato de outros.
0 8.11. VIscmmE DE CoNGONHA.8:-Eu voto
pela Lei sem emenda; não so porque tem em
vista ·a t•azão solida, mas pmque acho estranho desta Lei tíl·atar do despacho dos Empre·
gados no Conselho da Faze.nda. Vejamos as
bases que a mesma Lei estabeleceu para o
destf.no dos Conselheiros, Os que têm mais
de 2-5 annos do serviço; e entro estes os que
são mais .ou .menos habeis; estes ultimos não
se podem queixar porque ficam com o ordenado por inteiro, e em nada peora a sua condição, e os outros são chamados para outros
emp'l·egos.
O SR. DuquE ES'I'RADA:
A
quand·o
diz que extingue o .Conselho :da 11-,a:.~;enda não
deve dizer que extingue os Mcrn'bros, que por
este Tribuna·l deviam ser do Tri·buna-1 Supremo, como (liz o Al'tigo Constitucional, que j•á
aqui se leu; estes Mellllbros não foram nomeados ·para o Tribunal Su•IJremo _pela sua idade,
agora pa1·ece que a sua aposentadoria deve
ser naquelle Tribunal, porque do contrario ha
grande desigualdade.
0 SR. SATURNINO: --Se assim corno se
abolia o Desembargo do Paço na ·épooa da
criaç;áo do Tri'bunal Sup~emo, se a,borlissc o
Conselho de Fazenda passando o Projecto que
desde então está adia,do, seriam .os membl'Ds
de que rugora se trata aposentados no mesmo
'l'•ri:bun-al ·Supremo? Todros dirão que stm, porque essa foi a sm·te dos Membros dos T.ribnnaes a:bolldos que não entraram em effectividade, e a .Constituição o ·determina: logo,
como se póde dizer que o direito que então
tinham prescreve .para a Lei da extincçã•o
se reservou ·para agora e continuarão a
servir effectivaroente por mais tempo? Nenhuma razão plausivel se p6do dar; deve
portanto pass::ur a emenda.
O .su. VrscoN1Hl} DE COKGONHA.s: Tiraram-se -po.ra o 'l'ribunal Sup,remó Ministros
ntlo só do Desembargo do Paço, mas da Casa
da Supplicação e Conselho da Fazen·da.; a Lei
só considerou então o De::.mll'bargo do Par,o

I;

para as aposentadorias no Tribunal Sup-remo;
pela regra dos no:bres Senadores, tambem os
Ministr.os da Relação devem ser aposentados
no Tribuna·l .Su-premo.
O S1~. Du~uE EsTR..iDA:
Não tem paridacle os Ministros da Rcla{Jâo, que na Legislação a.ntiga não tinham chegado ao maximo ele
lVIagisbratura, com o que acontece nos 3 'l'ribunaes, do Desembargo d-o Paço, Mesa da Consciencia, e o Conselho da Fazenda; na igualdado destes, ha injustiça na differença de
consideração na aposentadoria, o que não
acontece na Casa da Supplicação.
O S11. 1\IA'l"l'A BACELLAR: - lDiz a Constituiçào (leu): ·aposentadoria ·na 1" organisaaão; ê o que aqui se diz; o Tribunal j'á está
organisado, não se póde isto esten-der além
d-o 1o Despacho; o mais é ir contra a Constituição.
O Su. VIsco~nE DE l . . LcAN'f.AltA: - 'l'rata-so de dar sahida a estes homens; pede a
Justiça e ígua1da:de, que assim corno se aposentwram os dos outros T.ri'bunaes extf.nctos, o
sejam tambem os de.ste que a.gora acaba1 concedendo-•lhes as honras, .preeminencias, e prerogativas que se -deram a todos os outros, isto
é aos do Desellllbargo do Paç•o e da Mesa da
Consciencia; sendo certo que se formos pela
escwla era este ultimo T·ribunal muito inferior em I'egalia.s ao Conselho da Fazenda; não
é preciso ·numeral-as nem ha. sobre isto ,Lei
escripta; ha, porém um direitn consuetudiuarío desde, que ambos os Tr:Lbunaes existiram.
Logo se concedeu· aposentado•ria aos Mem•bros
daquelles Tl'ibunaes, razão nenhuma do Justiça se apresenta para excluir estes ou conceder-lh'a .menos vantagem que aos outros.
Não deixo comtndo de achar rulguma duvida
em aposentar Conselheh·os de li.,azenda no
'l'rlbunal .Supremo de Justiça; mas na•da embaraça em que na Lei que extingue o Conselho, e se trata de da:r destino aos seus
membros, se digam, que ficam goza;ndo das
honras, e prero,gativas, que competem aos
Membros d'o Tri-bunal Supremo. Acho dU!vida
em que se conceda a· aposentadoria cama se
pede na emenda, porqtle a Constituição diz
que na .primeira organisação do Sup-r-emo Tribunal se ·poderão empregar os Membros dos
rrribunaes que se extinguil·em; a primeh·a organisação foi feita e a disposição conslitucional é para esta. IH'imcira orga.nisação. So
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porém se pórJe deixar de ferir a Justiça que
estes homens tem á igualdade de distl·ibuiç;ão das honra.s, quando ha igualdade de ch·cmnstancias, sem offender a Constituicão,
porque ae não ha -de fazer? Demais, que são
esta·s honras e
O tratamento de Excellencia. em h1rgar de Senhoria, que já têm;
e o ·que poder trazer 4 cavallos na carrua.gemi nenhuma outra cousa mais d!á. Na confonmidade, pois, do que levo di·to, offer-eço ao
Senado esta
EMENDA

No artigo 94 se introduza onde convier
a doutrina (Sa.Jva a redacçã:o)
que os
Conselheiros de Fazenda, que não forem empregados, segundo esta Lei, fiquem g;ozando
das honras, tratamento e prerogativas, que
aos ·Desembargadores do Paço, e da Mesa da
Consciencia, e Ordens foo•am {)oncedidas pela
Lei ·de 22 de Setembro do 1828. - ·v·lsconcle
de A. lrantcwa.

Foi apoiad-a.
0 SR. SANTOS PINTO:
Eu acho aqui
uma grande desigualdade; -porque os que continuam a trabalhar não ficam goza.ndo destas honras, que entretanto se concedem a
quen.1 vai ·descança.r para sua casa. Voto contra esta e.menda.
O .Sn. B.A.nnoso: - Tendo votado contr-a
e-sta -dout•rina, quando aqui se tratou da extincção do Desembargo do Paço, voto agora
pe•Ia emenda, porque não convenho em ·distincções de honras, onde as não ha ·de merecimento. Se en,tão se julgou que se deviam
aposen-tar os Desembargadores do Paço, e da
Mesa da •Consciencia, e tamlbep1 se assentaria
no Conselho ·da Fazenda, se extinguissem
tambem, não vejo porque se exclufiJm agora
os Membros deste Tribunal; poo·que a sua
extincQão se guaa•clou pal'a mais tarde; tanto
mais que aquena di-sposição foi muito mais
a:mpla do que agora se exige na emenda; porque não se fazendo distincção de Ministros
Togados, e não Togados, entrou o Monsenhor
Pizarro da M·esa ·da Conscienci-a, que ·nunca
foi Magistrado. Out<ra cousa ha ainda de mais
va.ntagem para os Membros dos outros extinctos Tribunaes, vem •a ser que lá nonhuma t
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attenção se deu aos a.nnos de serviço, .para
se obter a aposentadoria por inteh·o, aqui
exigem-se 25 annos; e eu creio que então se
aposen.ta1ram alguns com muito menos; este
Monsenhor, de que fallei, de certo os não tinha, porque não tendo nun.ca servido na Magistratura, só podia ter 20 annos, que tanto
lla desde 1808, em que veio a Côrte para o
BrazH, em 1828 que se extinguia o Tri'buna.l,
ainda suppondo que elle foi despachado em
1808, o que creio que não aconteceu, segundo
miuha lemobmnQa. Nem se diga que foi abuso
do Governo, porque o Governo cumpria exacta.mente com o que a Lei determinou peio
que toca a estas aposentadorias; se houve
outrO's aJbusos, eu não entro .nisso, porque não
sei, mas .aqui certamente o não houYe.
O SR. DuQUE ESTRADA.:
A emenda ultimamente .proposta explica melhor -do que a
nünh<t as mesmas idéas. O meu fito é a igualdade de consideração entre os Membros do
Tribunal do Conselho da Fazenda, e os outros do Desembargo do Paço ·e Mesa d•a Consciencia, de ,mod·o que fiquem gozand.o uns
e outros do mesmo beneficio; e por isso não
me opponho a que na Lei se não diga que .ficam aposentados no 1rri'bunal Supremo, mas
que se di.ga que ficam com as mesmas honms, pois que de um ·e outro modo se evita
a desi.guaMade do que quem conta mais de
26 annos de scrvíco seja menos considerado
do que quem conta menos.
O .SR. RODRIGUES
DE
CAUVALIIo: - (Elu
achando muLto justa a matería da emenda,
creio comtudo que é fugitiv•a desta Lei; onde
eu acho ·p·roprJo .na Lei que se acha adiada,
a qual ainda .não cahio, nem ·está prejudica-da, porque conté>m materia, que nesta Lei
não está tmtada e tal é a ·das emeu·das ou
emendas da questão actual. Mas eu sou além
cUato do opinião que a de aposentadoria destes empregados pertence ao Governo, que
fundando-se na Lei que mandou apm;~eutar os
Membros doa Tri1mnaes extinctos com cet'tas
regalias, e em igual·da.de de circumsta~ncias, o
Governo pôde aposental-ns, daqui concluo que
a emenda é intempestiva por desnecessaria,
sem que reprove a sua materia; o Governo
não ser'á injusto com estes Magistrados.
O Sn. VrMONDE DE ALC.A.NTAllA: ~ O nobre Senador aCLmitte a Justiça -da Lei que
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discutimos. Eu estou persuadido do contrario,
e a.ssento .que esta Lei dá o luga.r ·Proprio
de ser tratad•a esta mater.ia. O que faz esta
Lei? Na par.te que é :relati'Va ao Conselho da
Fazenda, faz o mesmo que a que abolio o
DeseJm.bargo do Paoo. A da extincção do Dosem.bargo marca apeuas as t•cpa.rtições que ficavam encarregadas das a.ttribuições do 'I'ri'bunal exttncto, e 'deu o destino aos Membros
que o compunham, dando a Ull'S lugar no Tribunal Supremo, e a outros destina:n:do-lhes
aposentadmias..Que faz isto? ma1~ca a quem
hão d~e ,peTtencer as attri,buições do ConselJí·o
d·a Fazenda, e dá destino aos 'l\tlembros, mandando que entrem uns para o 'l'hesouro, e
aposentand.o ·outros: como depois -se acha fugitivo da Lei, que fana em aposentadorias dos
M·embros .(lo Conselho da Fazenda, se diga
que o modo com que ,devem ser aposentados?
E' fugitiva esta materia na iLei .da a.boli0ão
do Consetho d.a Fazenda, e não o foi na abolioão .do 'Desembargo do Paço? Diz-se que o
Gov·erno não .será injusto, ·que assim como
contemplou os outros, contempla1•á estes Magisbrados; eu não quererei nunca que isto
fique ao arbitrio do Oover.no: se a Assembléa entende qne é justo, deve d~eter.minar o
que o !Governo d-eve fazer, e não ·deixar que
eHe faça o que quizer. Eu já .tUsse que pTesentemente .o tr-atamento pouco tem de real;
mas os homens leva·m-se por estas appSJrenci:a.s, e por ella·s muitos homens tra.balham.
Resumindo a-s minhas idéas, digo que a emenda é de toda .a justi{;a, e •muito propria da
Lei que -discutimos, e portanto eu a sustento.
0 ·SR. RoDRIGUES DE CARVALHO: - :Ag ra·
zões. do nobre BenaJdor .não fa~em mudar de
parecer, quanto á sua d.eslocação nesta Lei.
O .Pl'Ojecto de Lei que e:x;ti.n.gue o Conselho
da Fazenda ainda se não discutio, nem eu
areio que eNe fi•que prejudicado, porque al•li
é que se a:cham todas as di·sposições relativas
ás incumben.cias que tem este Tri.bunal, e que
aqui não vêm, ·entre ·estrus .disposições ·deve
encontrar.,ge \esta; o Projecto ficou adiad.o
porque poderia encontrar-se com a organisa{lão que se houvesse de dar ao 'l'hesouro, e
que agora se d·á; deve por.tanto .levantar-se o
adiamento e discutir..ge este Projeeto; harverão alli alguns artigos .que por esta Lei :fi·
quem prejudicados, mas neJm o serão todos;
e cmtão qna.ndo se tratar da .sua materia, cabe

muito •bem esta emenda ou a mataria sobre
qne elle versa.
0 .Sn. DUQUE ESTRADA.: ~ E' vB<rdade que
ha uma Lot para ser extlncto o •rri·buna:l do
Consel.ho <la J?azenda, e que pelos motivos que
deu o nobre ·Senador ficou adiada; eu tenho
presente este Pt·ojecto e tem (JOnl 0ffeito algumas providencias, que não se achaJm na Lei
do Thesouro (leu); mas eu não vejo aqui nada -que não tenha. de ficar prejudicad.o; e se
ficou P•rejudicado todo o 1Projecto de insti.ncção do Conselho, quando se ·ha de tratar
desta emenda qne o nobre Sena:do·r acha d~
Justiça; d.e maneira que urna medida que se
julga muito justa, não indo nesta Lei desapparece da ·Leegis1Mão, porque, to1~no a di~er,
o Projecto de i.nstinc()ão que e&.tá adiado não
póde deixar de ficar prejudi:caJdo.
O SR. M.ARQUEZ nm ·BA.HBACENA: -

Eu sou

de opi·nião, de que a Justiça deve ser igual
para todos, que 'Ilâo se dev·e J)remiar a nns
e não dar -nada a outros: tambem ê minha
opinião que o tratamento, posto que sejam
pa.laJYl'as, valem muito, e os homens por .pa·
lavras é que traba~bam; ma-s nem para isso
creio que se deve insistir .na emenda, porque
este Projecto só se occnpa d.a pa!l~te ·pecunial'ia: marca por isso o que os Conselheiros
aposentados devem vencer, segull'do o numero
de annos que tiverem d·e servíco. Eu não vejo
porém prohibição para esta ·Lei para que alguns Con'·sel'hei•ros aposentados que Uverem
bons serviços, não sejam, -além do ordenado
que a Lei lhe dá, remunera;dos com hom·a.s, e
condecorações, que privativ.amente .pertencem
ao Poder Executivo, e só sendo pecuniarias,
são dependentes da approvação da Assembléa.
Vejo. porém, um grande risco no i11slstir~se
na emenda; ella vai fazer volta.r toda Lei á
ou.tra Camara; e 'Valerá a pena de empatar
a Lei que tão ·necessa.ria se faz por uma ·emen·
do, cujo objecto, segundo se diz, são 2 i·ndividuos, que ta•lvez 1bem pouco caso .façam do
tratamento de •ExceHencia, que a emenda lho
da.rá, e se a outra CamaoJ:a insistir termos
uma reunião por um objecto, que .aliás pôde
ser satnado pelo Governo, a quem estes individuas ,podem representar a sua Justiça.; e de·
mais se esta emenda não passar na reunião,
não pó-de o Governo prevalecer da ·divi-são da
Assembloo Geral para infe1'ir quaJ,quer pratenção honorifica, que estes Conselheiros pre-

------------~-----------------

Sessão de f 7 de :Maio
tendam; ·eu já receio ,que esta me:'Yma só discussão em que estamos, prejudiq,ue· estes dignos se-rvidores (segundo o que de.Hes tenho
ouvldo) e que se tenha já a quéda desta emenda como deUberação; pelo menos não é caso
novo no Gover.no.
0 .SR. VISCONDE DE ALCANTAUA:
Ouvi
dizer que esta Lei só se occupa de vencimentos; mas :eu vejo que ella dá. um tratamento ao Presidente do T-hesouro, e ti.tulo ·do
Conselho aos Membros do TrlJlmnal; não é
logo exacto o dizer-se que ella -só ·.Se .occupa
da parte pecu.niaria dos em-pregados. M:a.s .não
me levantaria se só trvesse de •rebater esta
proposição, outra mais inter.essa'llte me obrigou .a pedir a ·palavra. Diz-se ·que esta emenda ha de :fazer valtar a Lei á outra Oamara,
e se l·á ·não passar, teremos uma reunião. Sr.
Presidente, .se se admttte um tal principio,
nada temos mais que f\azer: e podemos retirar-nos pal.'la ,nossas casas, porque para approvar tudo qua.nto vier feito da CaJmal'la dos
Deputados, não se faz preciso o Senado .para
cousa alguma. Nõ.s temos obrí~gação de pôr
tod·as as emendas que em nossas consciencias
entendemos justas e .nunca devemos trahir em
o .testemunho pelo receio de que não sejam
aceitas na outra Ca-mara; se o forem, ou cahe
a Lei, e então nad1a nos toca do odioso, ou
de requerer a reunião; e que temos que ·a reunião se faça? Não ·nos temos esta sessão de
reunil• para outros objectos? Seja mais para
este; eu não considero pertinacia n"Os Membros da outrt1 Oamal'a, assim como eu não
a tenho nas minhas opiniões quando solidas
razões me convencem;. pó de mui bem ser que
a ou.t•ra Camara assista ou só, ou em reunião;
nas emendas que aqui se puzeram á Lei do
Orçamento temos disso o exemplo. grande
nu·mero dellas foram approvadas, iJla reunião,
e :t'6t~a .della. Sobre o merecimento d·a emenda c-reio ter-se esgotad.o a materia, e os argumentos em contrario estão quanto a mim
completrumente refutados: pois que ultima·
mente, o dizer-se que a emenda ·é justat .roa:s
que se deve guardar para o Projecto, que só
voltSJrá á Cama.ra. para se dizer que está prejudicado, ·pois que não ha duvida alguma que
prejudicado está pela approvação da Lei que
estamos discuti-ndo.
o SR. DuQuE ERTHADA: - Esta Lei ha
ainda soffrer algumas emendas na 3a discus-

f5f

são, e uma dellas creio será a respeito do
arti,go So, porque a emenda feita .na Camar.a.
dos ·Deputados a este artigo porque deu a habilitação qno 'aqui v~m aos J.nizes Terrttoriaes
nas Provl·ncias, e ·na Côrte ao Tllesom·o, e
agora. vê-se nos artigos ad.(litivos (·leu) : eis
aqui uma d.esharmonia que é p.reciso tirar.
TSJmbem tnão será porque se ha de deixat• de
emendar a IJei pa11a fugir ii reunião das Camaras. Estou pelo que disse o nobre Senador, .se nun.ca devemos emendar o que vier
da outra Cama.ra tde nada serve o Sena.do:
longe d·e Jnós semelhante principio, ,não é para
irmos contra o testemunho d·as nossas cons'Ciencla.s que a Nação nos collocou .neste lugar (apoiatlos). Nunca devemos ter condescendencia contr·a os nossos sentimetttos, sejamos francos em emittir nossas opiniões, 1e nã.o
se recuso a reunião, que se f•ará sempre que
fôra necessa.ri:a; o nós mesmos a requerer·emos .quando não estivermos pelas emendas
feitas rna outra Camar·a.
0 Sn.. MARQUEZ DE DARRACENA: -.Parece
que, .por ter eu sustentado não se dever admittir ·a emenda proposta, se infer1o que eu
temia a reunião das Cam aras; eu porém afoitamen.te de·claro qlle não. O que eu porém
sustento é, que porem-se emendas que não
são essenciaes só por espirita de emendar, e
insistir nella:s, não me parece conveniente;
mostrei que a emenda ·em questão não é essencia.l á bond•ade desta Lei; e que, -não só
não prejud•ica ao bom andamento do '1'-hesouro, que é o fim .deste Projecto, como nem
a estes dons individuas, que aliás podem obter
isso, de que, como disse, talvez fazi3!m bem
pouco caso, isto é do tratamento de Excellencia, que é a que se reduzem todas as reg•alias, isenções e fr3!nquezas, sdbre que tanto
se tem questionado. Já mostrei que esta mesma instan:cia lhe pôde ser prejudli'Cial em lugar de va.nta.joso; não tenho por oub~a parte
nada em qu·e haja. a reunião se ella tiver lugar na fórma da Constituição.
'Posto :1 votação o arti,go su·bstituitivot ficando reprov-alias a.s duas
emenda.s dos Srs. Duque Estrada e
Visconde de Alcantara.
Lendo-se depoi!s o ar.tigo 92 da Pro.w"''"'~posta, que passa. a ser 95 das emendas, {lisse
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O Sn. MAnQUEZ nm BAnllACliKA: - O ac·
cl'escentam:ento essencinl na Pl'efcrenda que
se dá dos CfdrHlãos ca·sados, aos solteiros,
q.uanclo se der igua-ldade .de merecimento, e
ningue.m dtrá que esta disposição não é judi·
ciOSfL

O Sn. MAnQUEZ nE INHAMnuPE:
Não me
parece muito Justa esta doutrina, quando vejo
que ao Presidente do Thcsouro ou ao Chefe
das Repartições se deixa tantu latitude de juriscUcQão para a escolha dos empregados, .pois
que não se tomam as informações que em outras RepartiQões se exigem, assim como as
Propostas, das quaes, selído motivadas, se conhece o mereci.mento dos candidatos; como
não vejo aqlli detalhadas estas normaos para
os provimentos dos empregos, parece,me que
fica frauea a al'bttrarledade para se darem
os lugares, onde Clmvpre semrn·e que se at·
tenda ao mereciÍuento legalmente provado.
0

SH, MARQUEZ DE BARBACEXA:

0 110·

bre Senador suppõe que este artigo deixa ar·
bitrariedude ao Presidente do Thesouro, ou
aos Chefes das Repartições, pe1a falta de ill·
forma~ões para. o provimento dos empregos;
mas se o nobre Senador .reflectisse um pouco
\'eri•a que neste Projecto estão ·basta,ntes providencias para evitar a arbitrariedade no pro·
vimento dos lugares. Nenhum emprego se dá
sem concurso; ·e nacla ha mais capaz do que
este meio para conhecer o merecimento rel•a·
tlvo, e neste concurso se conhece por exame
a aptidão .para o que é necessario que seja
perito o candidato, como se vê no Projecto,
além das qualidades moraes que tambem se
e:üg.em, os Officioaes passam por uma fieira
de Provlncla em Provinda, de modo que ehe·
gam a entrar no Thesouro, não .podem deixar
de ter ad·quirido grandes conhecimentos não
de conta·bilidade, adquiridos pela continuada
pratica, como das clrcumstancias locaes elos
lugares, onde tenham servido, e ele cujos co·
nllecimentos se carece muitas vezes no 'fhc·
SOUl'O,

Postos á votação os arttgos 93, 94,
95 e 96 da Proposta, que pa·SS8Jll1 a
ser nas emend•as 96, 97, 98 e 99, fo·
ram todos approvados, com a·s alto·
rações constantes elas mesmas emendan.

JJeu-se o artigo 97,
emendas o substitue.

e o que nas

0 SR. MARQUEZ DE BARHACENA:--A 8111011·
da da outra Oa.mara dá um mui.to justo cor·
rectivo para as faltas não justificadas; não
só é justo que quem falta, sem causa moti·
vada, seja multado, mas que a multa reverta
a favor de quem faz o tra.balho por elle; eu
approvo este additamento sem a menor cht·
vida.
O a1't!go 97 da Proposta, que Jlica
sendo SIJJl)stituido por outro tl'anscri·
pto nas emendas, foi approvado debaixo do numero 100.
O al'tigo 98 da Proposta, que passa
a ser 101, foi approvado sem debate.
Ao artigo 99 disse
0 Sn. MAllQUl':Z DE BAUUAC!GNA: - EstaOO'
lecido o principio de se não pa.g;ar sem se
apresentar certi.dão ele frequencia, era neces·
sar'io determinar quem devia passar estas
cm~tidões;
o P.rojecto origina.! .sujeitava ao
Ecclesiastico as Repartições civis; mas a
em~nda conciliou esta especie de irregularidade; de maneira que nada resta a melhorar.
O Sn. JliiAnQmo:z nm lVIA:mcA: - Acho mui
íusta a .mecl•ida, mas parece-me que se deveria
accrescentar uma declaração, e vem a ser
que fossem gratuita•mm1te .passad,1s estas certidões; do contrario resulta um seroeamento
nos ordenados, e em al.guns bem pequeno.s, em
favor de quem passar as certidões, o que sem
duvida é iníquo.
O Su. SATURNINO: - · E:u acho a>lguma
cousa de vago neBte artigo. Nas RepartiQões
de li'azenda, está determinado nesta Lei, que
seja.n1 multados os que faltarem, e que as multas i'f:lVerterai11 em favor de quem por elles
trabalhar; est·a doutrina é clara, e bem se
conhece aqui a necessid,acle das certidões para
se effectuar o pagamento dos ordenados; mas
não veJo l'azão que a mesma dispos·ição seja
appUcavel ás outras Repartições; por quanto
diz o artigo que o 'fhesoureiro não pague cer·
tldão ele frcquencia; supponhamos porém que
a certidão, que um empregado apresenta, diz
·que deixou de frequentar 8 ou 10 dias; a Lei
não .manda que se lhe faça desconto, e portanto o Thesoureiro não o pôde fazer; .mas
Bupponhamos que o faz; que destino se dá a
estes cahidos? O artigo nada diz; finalmente
se o Thesoureiro lhe não faz desconto al.gum,
como creio deve ser, porque o artigo não o
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O SR. S~TUHNnw: - Náo é regra geral
manda, para que serve esta certidão? Não
vejo para que! Vai-se dar muito tr·abalho ao o serem gratuitas as attestações. Os Militares
Official que tem lle passar estes papeis, sem que frequentam a Academia Militar, não poque se veja a utiliclacle deste trabalho; dem c.obra1' soldo sem attestação do seu Lente,
de mais Repartição ha, e~l que se não en- e tanto é atte~tação que principio pela palao Secretario ela Academia
tende bem o que r1uer dizer frequencia; por vra - attesto
exemplo, qt~al é a frequenc-ia de um Parocho? que as escreve leva 240 por cada u:ma; e não
Elle não é obrigado a comparecer diariamente é isto concussão, porque este emolumento está
na Igreja, tem certas funcções que ou exer- marcado no seu Regimento.
cia por si, ou por seus Coadjuctores; e se as
Posto á votaçfw approvou-se o arexercita mal, que daclos tem quem lhe passa
tigo
99, passando a ser 102.
a certillào para lhe notar as ra:ltas, que po1·
Sem clebate foram tambem approparte não podem reduzir-se a quantidade nuvados os artigos 100 e 101 da Pro·
merica? Acho portanto que a doutrina deste
post:a, que passa.ram a ser 103 e 104.
artigo ê impel'Íeita, porque não satisfaz ao fim
Sobre o artigo 102, clisse
a que o mesmo art1go se propõe, que é fiscalisar as obrigações elos empregados.
0 Su. MAHQUEZ UE BARBACENA:
O ProO Sn. l.\IL\ltf!L'JêZ ou; BARBACENA: - A pri111anclava
remetter
ao
Thesouro
jeeto
origimtl
méira obseravçí.',o feita ao artigo é para mim
rasoavel; mas a segunda não me par<CJce pro- as observações; mas pelo artigo feito na Gacedente porque aos empregados do 'l'hesouro mara dos Deputados, manda-se enviar tudo á
descontam-se dias, e horas e reparte-se este Assembléa Geral, e isto neni1um mal produz
dinheiro pelos outros que fazem o trruhalho; ao contrario é e;;ta disposição mais expUcita.
quanto ás outras repartições, o que exige o
Foi approvado o artigo conforme a
Thesouro é sa.ber da resíclencia, e não tem
emend,u, e passou a ser 105.
nada· com o mais.
Ao artigo 103, clit;se
0 SR, SATURNIXO: - l!'requencia leio eu
no artigo e não resiclencia; mas, ainda que
O Sn. NlAHQUEZ DE lNHA:UJJUPE:
<Niio
faQa a certidão de residencia, não vejo para
me
parece
bem
esta
disposição;
esperar-se
por
que seja es;:ra residencia; pócle occupar-se bem
um lugar, sem residir no districto, principal- tres desc,bediencias para proceder, é dar azas
mente se não ha obl'igação de eomparecer á insubordinação; e falta d·e ordem no serdiariamente; muitos empregados cumprem viço; como é que um Chefe ele uma repartiçào
muito bem com os seus devere& nesta cidade, se póde fazer obeciecer, se impunemente se
e têm sua residencia na Praia Grande, que póde faltar á execuçíw de seus mau.claclos, no
até pertence a outro Município; mas o artlgo, que fôr concernente ao serviço, por duas vetorno a dizer, tliz frequencia, e não residen- zes; se exigir urgencia em um serviço, e o
empregado a quem fôr incumbido, sahir pela
da.
Um
nobre
Seporta fóra, ha ele esperar-se qne elle faça o
o Slt. lVIATTA BACEI.LAll:
nados disse {!1.13 era pr.eciso declarar que as mesmo segunda e terceira vez par·a ser casticerti·dões deviam ser dadas gratis, para que gado? Dir-se-ha que pôde ser multado pela
se nào exija dinheiro por eHas, mas aqui fal· falta; mas talvez que elle faça pouco caso
la-se de alterações, e o Regimento que trata ela multa; porque, ou queira P'agar um diverdos emolumentos cliz, que nada se deve leyar ti-mento que vai ter, ou vá para sua casa empor atte&taçõe;;; logo, entendido está que sem· pregar o dia em cousa em llUe ganhe mais
pre serão gratuitas; se aqui dissesse que eram do que vale a multa; o servi~o paclece, e o
certidões, e se quizesse que o emolumento Chefe perde com isto muito no respeito quo
fosse_ menos do que está estabelecido, então eleve gozar para a boa ordem, entre os em·
a Lei o deveria declarar, ll1'aS como são at· pregados de quem é superior.
0 Su. JV!ARQUEZ DE BAHBACENA: - Grande
testações, já se 1mbe que devem ser gra.tuita.s,
sel"ia o absurdo da Lei, se por qualquer eles·
o mais é concussf10.

154

Sessão de i 7 de Maio

obedicncía fo;;se necessario esperar por ter·
C'eira vez para se proceder contra o desobe·
cliente, neste caso manda a Lei processar lo·
go; .pôde deixar de cumprir-se uma ordem sem
desobedecer; a desobediencia, no caso de ser
formal, como quando se diz, não quero, é logo
punido, mas quamlo se encarrega um trabalho
a um Official, e elle por desleixo o não faz,
não pôde ser taxado d'e desobediente, e 6 este
o caso do artJigo.
3:'osto á votação, pa~sou o artigo
com a a.Jtel'ação do nuiúero 103 para
106 das emendas.
>Entraram em discussão os arLigos
104, e 105, e disse
0 ·Sll. MtülQUEZ DE BAilllACEKA:-No meu
modo de entender é a disposição deste artigo
a mais nociva de toda a Lei; mas quando uma
Oamara, ou em geral uma sociedade está per·
suaclida ele uma idéa fa•lsa, é preciso deixar
passar tempo, ·Pois que toda a resistencia op·
posta naquelle momento é improfícua e tal·
vez mais concorra. pal'a arraigar a idéa do
que para destruir. A palavra Caixa magica
de Londres parecia um la:byrlntho donde nin·
guem pod~ria sahir, nem se ju1gava possível
tomar-lhe contas; quando bem pelo contrario
nenhuma repartição esteve jámais tão olara
nem deu contas mais frequentes e legaes do
que esta caixa chamada magica. O Thesouro
porém nunca ex,aminon as contas que a caixa
de Londres deu, e quando o Thesouro deu as
contas desta repar.tiçâo á Cama1·a dos DepU'
tados, não as entenderão, ha historia, e fa·
ctos que todos nós sabemos, .quando eu res·
pondo ao ataque do emprestimo, mostrei á
Comissão que tinha examinado as contas. que
lhe tinha escapado um consicleravel eT•ro, em
que o Thesouro tambem ·não tinha dado; o
erro IJassou, e o mais é que em todos os Balanços ante'l'iores; de maneira •que existia um
erro de quatro milhões contra. a Nação; en·
tretanto sem exame al)Sum se deu por certo
que a caixa {le 'Londres era magica, e que o
Governo dispunha della para o que lhe pare·
cia, a seu ·bel prazer; e então se assentou
ac81bar com ella e passar os fundos ·directamente os Negociantes e .Contratadores: ora
deve saber bem pouco da natureza destas
tr!lnsacções, quem suppõe qne um Governo

tira maior vantagem de ter fundos om mão::;
ele Negociantes, ne preferencla ·ás do !Minis·
tro encarregado; pois que ha sempre grande
risco de que os Contractadm·es, por mais ricos
que pareçam, quebram; ha pouco acabou de
fa:llir em França e Inglaterra duas casas, que
toda a Eu•ropa reputava muito solidas; quem
pôde pois contar com a conset·vação do credito mercantil nesses Negociantes, a quem se
remettem os fundos do Brazil? E que não se
experimentem faltas, e perdas considcraveis
.
'
como Ja experimentamos na remessa de letras
em que pela iProvincht da Bahia houve
300: 000$ de p:rotestos? E' tal esta disposieão
~
que o proprio passado .Ministro, que muito
insistia nella, não a verificou; e tem manda·
do a·lgodão, e assucar, por acha~· impossibi·
!idade de mandar •letras, ·para que não achou
sacadores, •que se houvessem de comprometter
a pagamentos em certos e determinados dias.
Eu ·repito, que o prejuízo é infa.llivel, se não
dão outras p'l'oYidencias. Mas não é possível
que a Camara doa Deputados reforme o seu
modo de pensar, emquanto 1Jão vir as con·
tas da caixa de Londres, e conhecer que essa
caixa, apeza:r de lhe chamarem magica, não
dilapidou nem um só Teal. Eu posso avançaT
que esta disposição que aqui ·vem de mannar
p31gar aos Di·plomaticos no /Rio de Janeiro lia
de merecer da parte do Min·istro .reclamações
para serem fornecidos por Agentes do The·
somo Publico; porque com effeito estes em·
pregados hão de ter grandes difficuldades em
fazer passar dinheiros para o lugar de sua
residencia, e alguns deixarão de aceitar o lu·
gar par se não verem em estado de não rece·
berem seus vencimentos, ou ao menos muito
fôra de tempo, e com muito prejuízo. Quando
porém se estabelecer a confiança espero que
outros serão os meios de fazer estas trans·
acções. Tem-se dito que os Governos não de·
vem ;;er connnerciantes: o .Oovel'lllo não deve,
é verdade, fa;;er uma negociação em que pôde
perder, mas se o Governo fizer transacções
seguras, ha de ganhar, como ganham os Nc·
gociantes: do modo actual ·ha de o Governo
rebater quatro milhões todos os annos ·PaTa
a Europa, e isto pelo menos tem de durar
estes 25 annos. Que cousa mais obvia, mais
facil que determinar, que as precisas quantias na Europa sejam remettidal'l em algo-
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(16es, assucares e outrcs generos nacionaes, por cau.sa da I"es1JJlJ.sz,.bilià~J.2. ~~ l~.&l;u3.ó·e~
e em navios brazileiros? Pelo menos esta e que me não parece muito cCTrecta (leu),
medida e::;~lmu~aria as emprezas dos Nego- mas isto ~ obj~(;to de Redacção.
ci:::..ntes BrazLeiro::: para fazerem .emeS3as
Ao artigo 114 disse
por sua conta. Em lugar deste plano, tão natU'TaI como lue;ratlvo, ,dá-se o ·dinheiro aos
o SR. MARQUEZ DE BARBACENA: - Como
Negociantes, para estes comprarem os generos, e ter o lucro, que podia ficar ao Go- o aunc financei'ro coilleça em Junho esta proverno. Torno porém a dizer, a Camara dos videncia é boa, e condicente com esta ma·
Deputados estd, na persuasã.o das delapida- !l.eil'a de contar o anno.
ções da caixa de Londres, e por esta persuaFoi approvado o artigo 115; disse
são vai coherente em seus principios; I o.g IJ
que tenha razões para variar estas ià.éas, va.- ,
U ~K i.... l.AL.'tv.l1.Lo lJ.t. L.d.L\i>J..vE., ...... l:i.SI."
ri<~'l'á tambem sobre
as consequencias que
U c.1.. tw-óU Y,uc:: Lu.! J...lr...:J. u. ~c.:.L tl.L.C'-' ....... {a. d,IJ';;vJ.UL._"'"
daqui nasceraão; mas está-se ainda crenlllcl1l.C; t;'J-U
'"
•
CU~ ~
u."!Jv,,.~vC;"'; ,tlV'lLJ.Uc
do que os Mini;:;tros querem negociar para Se:
.;,,1. ....
.1...."1
li",u
lt.i.L,
(;U..L.U
Lo:> 0"'C1;;''::>, UW erlocupletar, e r..ccommodar afLhados; e estas
tdéas hão de desvanecer-se, e a confiança ha ,(.:1.0 (;Uil::, ~",ill.t:; ~:i 1,:J. E; Um e.l1:>.... 1<.1 a. Ca.Uél. Uill
de restabelecer-se; e entã.o a Camara muda'rã uü8 arUl5uB, e póQe S(;t,' a:ndraad. Luaos os
anuos, COlliO ~osl,l'J.r a e),..bJenellCla. Ü !Vude pensar, ,entretanto passe o arti.go.
l.lli>i:.ro 'cio 1uesvUl o á etipeCHdme!l.te aut(}risaApprova'l'am-se os artigos 103 e 10:i: llO a dar con~aJ ao P1'OV~lCO, ou inconvenique pa3saram pelas emendas a ser entes, CJ.ue reSUJ Carem àa sua aIJpllcaçao.
.j

_

107, 108 e 109.
O artigo 107 da ,Pwposta. foi sub,stituido por outro ,das emendas, qUé
ficou sendo 110, e foi apPr'ovado.
Seguiram-se os artigos additivol:i
-das emendas de 111 até 113, inclus'ívamente, e sobre elles disse

...

"""

"''''''''''

Foi approvado o artigo.
Posco á vOl.acao o artigo 116 foi
tambem aPPl'ovaao, -e Un.vmente o
arugo :(,;~ aa J:'roposLa, que passa a
ser 117, sendo flnalmente approvado
o Projecto assim
emenà.ado,
para
passar á ultima discussão.
Pedio entâo a palavra e disse

o SR. MARQUEZ DE BARBACENd.: - Ha .no
o SR. MARQUEZ DE B.<illB.á.CE:'i'A: - O Mi~
primeiro a:rtigo additivo uma cousa boa, que
diz respeito aG Fiscal da Casa, mas tanto .I1i.st:L-o do TheS0uro disse aqui, que tinha
estavam as oplllióes contra a idéa de julgar 6.i.llendi::.s a OS.!:~l <:cer a e:>la Lei, e como não
que se se,guio a deciaracàoexpressa de :>c. I.Vll'{éill 4.Ud se 11l;:,\,Ulê.Jll lmmedlata:men~e,nem
lhe tirar eSl.e direito. Quanto á segunda pant 'lU~ 1l;;;.bJU1S 161.<1.. u.:J.liuS a discussão da Lei;
(leu) era necessario 'que isto fosse assim. Nv jJ~Co a V. ~x. que llaja o intei'vallo da disoutro arÜogo se vê que o Presidente chama o I.U~S';'O, para4.Ucl se lhe taça immediatamente
Inspector em Conselho, e isto não é senão aviso, allill cie que elle mande as emendas
por evitar o t:'~balho de tempo de escrever tl t-:.ullam03 .tellivo de as ver.
O Sll.C01\'Di<; DE V .4.LE~ÇA: - O Ministro
um e outro, quando o P'residente necessitar
de informações; (fazendo-.SB lesta declaração esteve houtem aqui e disse que como a Caexpressa, para que o Inspectw se não julgue filara dcs Deputados tinha a ,nomear a Com·
desobrigado de ir ao chamamento. Final- missão ,de Exame pa.ra o Thesouro, pedia que
mente vê-se o remedio para a ~ubstituição se de'ferisse para depois a discussão.
O SR. MARQUEZ DE BARDACENd.: - O Mido ThesoureiTo, que pareceu falta'r, quando
se tratou de substituições; e fica. esta no nistro deu a razão por que não tinha apremeação ao mesmo Thesoureiro porque esta sentado as emendas, e que as reservava para
substituição é de natureza tal que o su'bsti- outra ·discussão. Mas agora o que expressa
tuto deve ter a confianca :lo Proprietario, o nobre Senador não illenos de um adiaE
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mento, ainda que debaixo de out~·o .nome;
porque, que sabemos nós de quando a Cama1·a
dos !Deputados ha de acabar com o Exame
do 'Dhesouro? Póde isto aturar até o fim da
sessão, e quem sabe se acabarrá este anno?
Porque ·a Commissão ha de conhecer que para
fazer uma conta exacta ha de per,der muito
tempo, e afinal manda fazer; deixemos isto,
e avise-se o Ministro com antecedencia no
dia que V. Ex. der para a discussão da Lei.
O ,Su. 'PRTDSIDK~TE: - Satisfarei ao nobre Senador. Convido agora o 'Sr. Vice..Presidente para tomar conta da Cadeira por ai·
gum tempo.

mas a demora desta Lei vai fazer 'morrer de
fome as viuvas, como acontece na BaMa. A
reflexão elo nobre Senador é muito judiciosa,
mas não deve demorar-se com isto a Lei; por
ora existem os Juizes da Corôa, e ao menos
ha.ja um meio de obterem as viuvas pão, ainda que seja com algum custo, me'lhor do que
está, que é nada; e quando se abolir o Juiz
da Corôa far-se-hão as haibilitações, como a
Lei determina:r.
0 Sn. CONDJ<: DE LAGES: - Vou a fallar
sobre o artigo 2". 'lVIanda a Lei que as viu·
l'as tenham meio soldo da data da morte do
marido; parecia que todos os agraciados de·
vem gozar deste mesmo beneficio, porque a
O Sr. Barroso substituio a Cadei- ampliação que aqui se faz sup•põe as mesmas
ra, na qualidade de ViceJPresidente; necessidades; em consequencia disto, eu mane propôz •á ultima discussão o Pro- do á Mesa esta
jecto de Resolução, determina.ndo que
se comprehendam na disposição dos
E~IENDA
artigos da <Lei de 6 de Novelll)bro de
1827 âs viuvas, orphãos menores de
Aocrescente-se no fim en.tendendo-se
18 annos, e ,filhas solteiras, e sendo assim a respeito dos que já se acham no gozo
lido o artigo 1°, clisse
desta .graça. - Salva a redacção. - aonde
ele Lages.
O Hu. MAUQUEZ DE U:N.HAMBUl'E:
Os
Foi apoiada.
mesmos ponderosos motivos que deram lugar
a fazer esta Lei de Novembro de 1827, são
o Sn. MARQUEZ DE !NHA:<~IBUPE: - A distão obvios, e dignos de attenção como os des- posição é de equidade, mas para gue se lla
ta Resolução. E' necessario soccorrer a uma de estabelecer um direito rest1·oactivo? Tam·
classe de :homens, que tanto fazem na defeza bem aquelles que não estavam no caso da
da p,atria, e deixll!m ordinariamente as suas Lei de 6 ele Novembro não gozavam o benefamilias pobres; tenho porém uma observa- ficio.
Posta ·á votação foi approvada a
ção a fazer neste artigo de habi:litações. Deve
Reso'lução ,para subir á Sancção Inl·
facilitar•so quanto fõr possível esta habilita·
ção a uma 'l)obre viuva ou orphã, que faltan·
peri3!1.
,Entrou depois em discussão ultima
do-lhe seu mwrido ou pai, não lhe fica pro·
o Projecto de 'Resolução que approva
tector algum; este artigo porém impede e
o Decreto de 5 de Ma1·ço de 1829,
está em contradicção com a Legislação (leu).
sdbre o Rcgulan1ento dos Correios, e
Logo que na fórma da Constituição se criem
as 'Relações não ha mais Juiz da Corôa, e
feita a leitura, disse
emquanto exisUr o Juiz da Corôa são obri·
O Su. SATUitNlNo:
Acho contradicção
gados os habilitandos a vir ao 'lugar onde
elle existe, que para algumas pa~rtes ha cen- entre os artigos 2" e 3º (leu os 2 artigos).
tonas de leguas de distancia; achava eu que O 2• artigo nomeia o Ministro do Imperio
para evitar o inconveniente com as distan- pa.ra o luga'r de Director Geral, que fica a;bocias no estaclo actual, e a contradicção ·fU-,Jido, e o 3" diz que todas as incumbeucias,
tura com a abolição do Juizo da Corôa, que que tinha o extincto i)}irector Geral, l:lão de·
fosse já detel'minado aqui, que se fazem as volvidas ao Administrador: sendo assim,
habilitações perante o Juiz TerTitorial.
quaes attribuições tocam ao Ministro do Im{) Su. DLIVImiA: - O nobre 'Senador quer perio'l Nenhuma: e portanto fica o Ministro
0 l).Jesmo que eu assento que se deve fazer; Director Geral, sem ter nada que fazer por
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este novo cargo: o que eu ju·bgo se não deve
E' para evitar o v;;,.
O SR. OLIVEIHA:
admittir, porque o Ministro do Imperio não xame que soffrem os particulares que eu
p•recisa de títulos honoríficos; que é ao ·que julgo vir aqui este artigo; ·quer-se que ninse póde reduzir um emprego a que se não guem seja obrigado a mandar as cartas pelo
dá nada que fazer, ou então, haverá um eter- Correio, nem paga~· o por.te, quando as manno con.flicto entre o Ministro e o Adminis- dar por outra pessoa, o que não vejo motivo
trador; porque, este dirá que as attri•buições pa:ra se Poder obrigar a ninguem.
do extincto Director lhe competem pelo ar·
O Su. MAnQuEz DE INIIA.iYrBUPE'
Esta
tigo 3" da Resolução, que é bem expresso; e R~solução a.pprova o !Regulamento .dos Coro Ministro dirá, pela sua parte, que o ar- rews, excepto na parte que
.
.
aqm mencwna
tigo 2" o collocou no lugar, que occupava o na mesma ~esolução: esta não ·diz que !l'e·
mesmo extincto Director Geral, e isto só po- prova o arttgo do Regimento, em que classidia ser para fazer o que !lhe era incumbido fica como contra:bando as cartas fóra da m 1
' t 'md o este artigo do Regimento naa
no Regimento de 5 de !Março de 1829; e o e
' subSlS
mais é, que ambos teriam razão fu'lldada em pôde subsistir o da Resolução.
ao
Lei para tirar tão manifesta contradicção;
O Sn. ÜLIYEillA: - Assim é que não
.
eu mandarei uma
dom subsistir ambos, e é Para revogar ne~;a
pa.rte o Regimento ·que veio este artigo
Resolução.
na
~Ií\lENDA
Ao artigo 2." Supprima-se o que se segue
á pa;lavra - Correio. - Salva a :redacgão. Sat111rnino.

Não foi apoiada.
O SR. MAUQUEZ DE INIIAllrBUPE: - Não
posso perceber esta disposição (leu); diz-se
que nin;guem será abrigado ·a metter as car·
tas no Correio, e então para que é o Correio? Esta Administração ó feita para commodidade das communicações, assim Officiaes
como pa•rticulares, faz uma. grande despeza,
pa.1:a o que orclinaría>mente não chega o pro·
dueto do porte das cartas, e é para supprir a
estas despezas, que em toda a parte se prohi·
be o mandar cartas fóra das malas. O Estado
compromette-se a fazer partir o Correio em
dias determinados, e dar todas as providencias para que chegue ao lugar do seu des·
tino tambem em dias marcados e os parti·
culares hão de só aproveitar-se deste benefi·
cio, que se não faz sem grande despeza, ·quando bem lhe -p11recer isto é sem duvida in·
justo, e contra os interesses geraes da Nação, que nesta parte consistem na conserva·
çií.o regular dos Correios, e ha de ser livre
a quem quizer subtrahír-se a um tão justo,
e modico imposto, de que tira sempre a utilidade da segurança da carta, e certeza da
ent1•ega? Não BJcho razão .a:Lguma ;para semelhante dout·rina.

O 'SR. M.ARQUEZ

BARBACEXA: - .Jmpossivel me Pa!l'ece que não haja um Miniiftro de Estado que proponha 'novo 'Regula·
mento de ,Correios. Em todos os paizes civili·
sados quem paga a carta é quem a manda
e não quem a recebe; nada ha mais injust;
que obrigarem<me a pagar o po1·te de uma
carta que muitas vezes me interessa, e maços
de papeis que um se lemlbra de me mandacr
para eu lhe dar um destino; quando não é
(o que tem acontecido muitas vezes) uma
burla de papeis volhGs, só para me fazerem
immo·ralidade. Esta é uma disposição que
muito preciso se faz mudar.
DE

Ta,mbem pelo que pertence aos Periocli·
cos acho a disposição viciosa. Concedo que,
interesse ao publico a facilidade de propagação de alguns impressos; mas dizer-se géralmente que este genero de papeis sejam todos eoltduzidos gratis nada mais injusto, assim considerado geralmente, qualquer livreiro
pôde livremente mandar maços e maços de
periodicos para especular a venda nas .Províncias, sem que lhe custe um real o frete, e
isto indistinctamente bom e mão; e como
se ·faz esta conducção? Por homens a pé, ca1'·
regando as malas ás costas e muitas vezes o
que hão de comer por muitos dias quando
têm de atravessar sertões, será preciso de
certo au,gmentar .muito o numero de conductores de .malas e po1' consequencia a despeza,
e isto para favorecer as especulações de a:l-
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guns livreiros! Por fórnJa alguma se p6de
achar boa esta doutrina.

e ela Nova Frib·ttrgo. - Discussão elo Projecto ele Resoltt;;ão, sobre a im.zJosi.çiio
cltamacla Dizvmos que se aJTccacla
nct P1·ovíncia ela Bakia..

Foi o Projecto approvado para su·bir á Saucção ImperiaL
Tendo dado a hora, o Sr. PresiFaJ.laram os Srs. Senadores: - Visconde
dente marcou para a Ordem do Dia: de Caethé, 2 vezes; Barroso, 12 vezes; Al1." A 1• diseussão do p,rojecto de meida e Albuquerque, 10 vezes; Presidente,
Lei que reune em uma só adminis- 2 vezes; Marquez de Ba;rba;cena, 8 vezes; Sa;tmção os 5 Hospitacs e Casas de turnino, 7 vezes; lVIarquez de Itrhambupe, 2
Caridade da Província de Pernam- vezes; Marquez de Marioá, 1 vez; Oliveira, 3
buco.
vezes; Carnei•ro de Campos, 1 vez.
2. 0 As 1" e 2" discussões do ProA's 10 horas e 10 minutos, achanjecto n. 1 deste anuo, e os dos numedo-se
presentes 33 Srs. Senadores,
Tos 36, 37, 38, 45, 46, 47 e 48 deste
a;brio-se
a sessão; e, lida a; acta da
anuo.
antecedente, foi approvada.
Levantou-se a sessão ás 2 horas e
O Sr. 1° Secretario leu uma Feli10 minutos da tarde.
BiB1JO Oapetcitação
da Camara Municipal da Ville,
lão-Mór, Presidente. - V·ísconàe ele
da Praia Grande, pm• motivo da
Oaethé, 1° Secretario. - Visconde de
actual
reunião da Assembloéa Geral
Oongon'has do Oam.po, zo Secretario.
Legislativa, e sobre ella disse
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Discussão ào P;·ojecto àe Lei
1tnta

só
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1'ctme cm

os 5 I:los11itaes e

Oasas ae Ocwicl<t-de 1w PTovincia ile Per1W1nJnbco. Dificttssão ·elo Projecto de
Resolttção qne permitte aos haMtcmtes ela
P1·ovincia elas Alagóas os 1'ccu.rsos competen,tes 1J(I;ta a Relaçlío àe PenbfNnbttco,
nas cctttsas or·imes ou, ci,veis, e n.as 1nilitares. - Disc·ltssão elo Projecto q·1te prohibe a concessc7o ae Loter·!as. - Disctwscio ão Projectó ele Bcsolttçcio qtte cria
ttnw. Cadeira de Gramma.tica ItaHna na
Tf'illa ele On1"ityba, na Provin-da. ele FUlo
PatLlo. Disc·ttsscio ão Projecto de Lei
qtte clecla!'a qtte os navl.os clct prO!Jwiccla.c/.e bntzHei:m nilo são obríga.àos a 1e·
-vcw ao seu bordo Oa.pellãos nen~ Ointr·
giões. D1scu.ssão elo Pro:lccto ele IJei
q1w 1nancla cz.issolver os OoTpos Milicianos Ligei?·os 1w Provincict do Pm·á. Discussão ao Projecto ele Reso1ttçao q·1tc
a.pp1·ova ct. convenção ele Umltes dos 'l'er'
zct·t·a"
mos ela VitliJ r/.c ,<;, Prrvro
(.(!
rtmc.a~ a... o

0 SR. VISCONDE DE CAE'l'HÉ: - A,J.gumas
vezes, ao receber of.flcios das Camaras te:n
o Senado dechvrado que fica. inteiradu, outras que recebe com agrado; é agora preciso
que se íliga a menção que se deve fazer destr3.
O SR. BARRoso:
Não me lembra que
se deixassem de receber felicitações senão
eom agrado, á excepção de uma (não estou
presente de que Camara) que continha de
mistura expressões poueo decorosas, qne a.té
se podiam toma;r reprehen~ões; e pol' isso
só se disse que o Senado ficava inteirado;
todas as mais têm sido recebidas com agrado; o que é muito justo, porquo um comprimento retribue-se com outro.
0 .SR. VISCO"'DE DE CAETHÉ: - Eu SOU
de voto que esta seja reeebida com agrarlo;
ella está concebida em termos respeitosos, e
proteata a Call';:n•a Municipal tt sua ndhesão á
Constituição, afiançando os mesmos sentimentos no seu Município.

O Sn.

Ar~:UEIDA

E

ALBUQUEHQUE:

-Não

só esta Felicitação deve receber-se com a:gra•
do, como todas as que aqui vierem; a:ill'da
que tenham algumas e:x<pressões, que nos não
pareçam bem; porque uma felicitação é, como
disse um nobre SenadO!', um cumprimento,
e só deve Ber retribnido com outro; se este
cumprimen'to niio é bem concebido, nem por
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isso deixa de ser cumprimento; e nós sabemos que os homens empregados nas Camaras
:Yiunicipaes não estudaTam preceitos de Rhetoríca, e a maiol' parte das vezes encarregam
estas cartas a pessoas de fóra, que em alguns lugares do Brazil salbem tanto como
elles; mas a sua intenção é sempre boa quando mandam uma felicitaQão, e deve por eonsequoncia ser sempre bem aceita.
O Sr. Presidente então vropôz: lo,
se esta Felicitação devia ae1• recebida
com agi'ado? Venceu-se que sim. 2",
se todas as Felicitações, dirigidas ao
.Senado deveriam ser recebidas do
mesmo modo? Venceu-se que uão.
Entl·ou em 2• discussão o Projecto
de Lei que reune em \Hlla só administmção os 5 IIospitaes e Casas de
Caridade ~1a :rrov:incia «e P"rnambuco, e começando-se pelo artigo lo,
disse

O SR. ALl\IEIDA ?J ALDUQUERQUE: - Existe
já um Projec1::J, vindo do Conselho Provin·
cial sobre este mesmo objecto: e eu tenho
idéa de que o nobre Autor d:este requereu
o anno passado que fosse adiado; ju1go mais
conveniente ·que se trate da Proposta do Con·
selho, que est~ndo ao facto desta materáa,
e vindo motivada, •pód·e es'clall'ócerlmos ·me·
lhor e facilitar a discussão.
'
O Sn. PRESIDENTE: - E' verdade que este
Projecto foi adiado em 26 de Ma.io de 1830,
até que viesse a Proposta do Conselho da
outra Camara; ·lllas consta.nclo que a mesma
Proposta havia cahido, o nobre Autor do Projecto requereu que se levll!ntasse o wdiamento;
passou isto em 8 ele Novembro de 1830, e depois approvou-se para passar á 2• discu~são.
O Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE:
Acho
extraordínario que na outra Camara se re·
jeitasse a Proposta; e entramdo uesta du·
vida, desejo saber se ha certe:.~a desta rejei·'
ção.
O SR, BAnnoso: - Se cahio a P·roposta,
podemos discutir o Projecto, porque foi pro·
posto por um Membro da Casa, que tinha o
direito de o fazer; mas eu estou em que,
em mate das desta ordem, que exigem conllecimelltos p/raticos, é -In~eciea 'procltl:ml-os
onde os ha, para não irmos ás cegas; lem-
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bro para isto que vá o Projecto á Cmnmissão de Sande Publí:ca, onde ha um nobre
Memlbro que fdi Physico!Mór na Província
de PernambuúO, e este poderá dar á mesma
Commissão os esclarecimentos de que precis&r para dar o seu parecer ao Senado; a<lém
de que, tenho lembrança que sendo Presidente daquella Província o Senador J'osé Carlos May·rinlr, ma·ndou esclarecimentos a este
·respeito, e póde a Commissão índa.gar se
existem estes esclarecimentos, que devem
tamlJem utillsar,nos. De mais disso, o ter cahido a Proposta não embaraça que se não
examine nesta occaslão para se combinar com
o P1·ojecto; POl'que sa~bemos que a. Camara
dos Deputados tem aclopta,do o systema ele
8JJ)!Jl'OVaJr ou rejeita;r as Propostas, mas
nunca emendar; e póde ser que, tendo muito
que aproveitar, houvesse um ou dons artigos
pelos quaes a Proposta cahisse; ouvi dizer
que cahio, por um artigo, em .que se fazia
lntervh' a Côrte de Roma neste negocio; não
dou isto por certo, comtudo eu offereço a
minha Indicação no modo ·que tenho dito.
Mandou o mesmo Sr. Barroso a seguinte
INDICAÇÃO

Proponho que vá á Commissão de Sande
Publica para proceder o exame, e depois in·
fol'll1!H' á Camara com o seu parecer. - BatFoi apoiada.
O ·Sn. AL].IEID.A E Ar,JHJQVERQUE: - Eu
convenho que vá á Commissão, mas não me
parece proprio que seja á ele Sande Publica;
porque não s; tra.ta aqui de fazer um Regimento de HospHaes; o obje-cto toi a administra·
ção das rend~s. !!' não do Governo intenno do
Hospital; julgo p(}r isso mais propria a Com,
missão de Fazenda. Parece-me tambem que
estes esclarecimentos d·e que fallou o nobi·e
Senador, que vieram ao Governo, sejam pe·
clidos pelo nobre Secretario da Camara, porque a Commissão não é ·que os 'ha ele pedir,
e se ella ha de requerer depois isto, faça
desde logo o pedido o Sr. Secretari(}.
O Sn. BAnnoso: - Pouco tenho que dizer:
quando lelnbrei a Comnüssão de Sande Pu·
blica disse lqgo que a-lli havia um nobre Mcm-
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bro, que devia ter conhecimentos praticas da
Relação de Pernwmbuco, nas causas
materia, o que precisamos; não me opponllo
crimes ou cíveis, e nas militares, e
começando pelo 1" artigo disse
porém em que se reunam as duas Commissões, de Fazenda e Sande Publica, porque com
0 Sn. MARQUEZ l>E BARBACENA: - Esta
effeito o objecto é da competencia da Fazenda.
Resolução é fundada na commodidade dos ha0 SR. :MARQUEZ DE BARBACENA: - Jmpos- bitantes da P.rovincia das Alagôas, cÚjas resivel era que este objecto tivesse esca.pado lações de commcrcio são muito mais frequenao Conselho Provincial, e nós vemos que com tes para Pernambuco, que para a Bahia, além
effeito a•presentou uma Proposta, esta cahio, de minoria de distancia, ao menos da maior
e nós não sabemos verdadeiramente a razão parte dos pontos das Ala,gôas; ha além disto
porque; pôde ser que fosse por um só artigo, a commodidade de se não encontrarem os
como já se disse, e então póde tudo o mais rios que ha no tr-ajecto pat·a a Bahia; e por
ser aproveitado, por vir já com o voto do outra parte a ntnguem prejudica uma tal muConselho 'Provincial; a Commissão póde até dança, e nem a Justiça fica menos bem adindagar da razão porque foi a Proposta re- ministrada vindo para a Bahia, como até
jeitada, e infoi'mar o Senador do que sou- agor.a; voto portanto a favor da Resolução.
ber.
0 .Sn. MARQUEZ DE INHAMBU.PE: - Eu
O Sn. SA'rUJlNINo: - E' util que vá o estou trumbem pela opinião do nobre Senador.
Projecto á Commissão, e até para verHica:r a A falta de correspondencias commerciaes das
rejeição, no que eu tenho minha duvida, por- Alagôas para a Bahia não pôde deixar de
que me parece que laboramos em um engano. muito difficultar o anda:mento dos negocias
Ouvi dizer qu; a Proposta havia cabido por elas partes, não só pelos emba.raços que se
fazer intervir a Côrte de Roma no negocio: acham para a passagem de dinheiros, como
isto não é assim; eu tenho aqui a Proposta, os de achar pessoas de amizade que se en·
e não tem tal artigo. Nasce este eng·ano de carreguem de vigiar sobre os Procuradores e
outra Proposta, que está impressa con.junta· Advoga:dos. O que se poderia objectar, se·ria
mente, e que tambem aqui está, aibolindo a a Vílla do Penedo, que pertencendo ás AlaCon;gregacão dos Prudres Nerys, e é desta que gôas, tem mais commercio com a Bahi-a que
se falla na Côrte de Roma (leu); o nobre com Pernambuco, por causa do Rio ele São
Senador o S-r, Borges tambem fez um Pro- Francisco; mas, além de que a commodidade
jecto acerca destes Padres, e esta drcumstan- de uma Villa não deve prevalecer ao de toüa
cia de uma Proposta po(Ua ser que se jul- a Província, não s·e pôde dizer que o com·
gasse pertencer á outra; o que é sem du·vida mercio do Penedo para Pernambuco é neé que a Proposta dos Hospitaes não cahio nhum, como se póde dizer do resto ela Pro·
pelo artigo da Côrte de Roma, porque tal vincia com a Bahia; e basta que o P.enedo
artigo não tem; eu a tenho diante dos olhos. se comrmuu·ique com o todo da Província das
0 SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUB: - Aqui Allagôas, para se dizer que tem meios de se
tenho a synopse onde se acha rejeitada a communicar com Pm·nambuco, por intermedio
Proposta sobre os Hospitaes de Pern!llmbuco. dos outros lu.ga~·es, e quanto mais que a Vtl·la
de Penedo não dista mais de Pel'nambuco que
(Leu).
O SR. SATURNINo: - Estou satisfeito, pela da Bahia; eu julgo qu-e a uma e outra Caparte que toca á rejeií)ão; mas deve comtudo pital hav·evá com bem pouca differànça a
ir á Commissão, pe1o que já se acha expen· mesma distancia; voto tambem a favor da
dido independente de haver cahido, ou não a Resolução.
O Sn. AL:i.fEIDA E Ar,nuQUERQUE: - Eu
Proposta.
Foi approvada a Indicação do Sr. tambem assento que o Projecto· deve passar;
mas pelo que pertence ao Penedo, não achava
Barroso.
Passou-se .á 1• e 2• discussão elo inconveniente em que ficasse pertencendo á
Projecto da Resolução, que permitte Bahia, porque na verdade é isto muito mais
aos ha,bitantes da Província das Ala- commodo aos habitantes daquella VHla; quem
gõas os J'[!cursos competentes para. a conhece a posição cláque.He 1ugar, e as suas
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lJOl'llUO vejo Lotcric:>:> •Wnc:cdida;; paru. uma.
relaçõc~ para a Bahia ni'lo pólio uoga.r e;;ta
fabrica de papel, que nada tem feito, para a
con veniencia.
0 Sn. lVJ:AUQm:z DE lNHA~lllUl'l~: - Eu fabrica das chitas, nuc creio nenhum andajá reconheci o que o nobre Senador acaba !le mento tem tido; para o 'l'heatro, que cada
dizer, mas tambem já disse que o incommodo vez está mais empenhado, etc., e o povo ln·
não era tal que valesse a pena de perturbar cauto tem concorúdo com grossas sommas,
a distri;buição e uniformidade das Justiças de que não podem deixar ele lhe ser pesadas, e o
uma mesma Província, e Comarca. Final- beneficio é destes que têm obtido tão abusimente eu mes;nc me descargo de propô1• a ob- vas concessões; mas passe a Lei, para evitar
jecção para responder a ella, como creio ter o mR>l futuro, já que o passado se não pódc
remediat•.
feito, antes de nlnguem me a fazer.
O Sn. :MAmtUEíl m; ·BAHBACENA:
.tUguFoi approvado o 1" artigo; o tammas das Loterias, que referio o nobre Sena•bem o 2" sem discussão; o omfim
todo o Projecto, para passar á ultima dor podem ser extinctas, sem que se dê a
esta Lei ef.feito retroactivo; porque as cou"
discussão.
do
diçõcs com que o Governo as concedeu não
Sogulo-se a 1" e 2• dülcussão
de
foram preenchidas, e uma dellas quiz um meu
Projecto, que prohibe a conéessão
Collega, sendo Ministro da Fazenda, desfazer,
Loterias; acerca do qual diss·e
mas não o pôde conseguir, não sei por que
O Su. MAlllíUEZ DE B. nmAcENA: - Todas razão! Essa 11azão tal v>ez tenha d:eSaJPP)a'reas Nações civilisadas têm reconhecido, pela cido.
estatistica crimina,l, que depois da admissão
O Sn. MAilQUEZ nE lVJ:Anrc"\.: - Como não
do Jogo das Loterias, tem a]liparecido ·um ha cousa alguma má, que não tenha um lado
gra:nde numero de suicidas nas almas infe· bom para onde possa ser olha•da, eu reflectiriores, commettlclos por homens, que espe- rei ao Senado, que posto yá ele accôrdo, em
rançados em uma sorte que lhes figura uma que se prolüba ao Governo a continuação das
mudança de fortuna consideravel, tem aven- abusivas ,conce<:sões de Loterias que tem
turado o sacrificio de suas pequenas posses feito, não me parecia accrtaclo que se tano lance da Loteria; e com o desengruno des- passe de todo a parte a que o Corpo Legislaesperado, dão-se a morte a si .mesn1os; e no tivo as concedesse em favor de estabelecimenBrazil, onde esta tentação paTa filhos, famí- tos uteis, taes como da Casa da Misericorlias, e domestícos, lhes faz, para haverem dia, do Collegio de Educação da Bahia, do de
com que comprar bilhetes em todas quantas S. Joaquim, desta Cidade, etc., que não tendo
Loter.ias se publicam, recorrer ao roubo de rendas su·1ficientes para as suas despezas, JlOseus Pais e Patrões, nem ao menos tem ap- d·em ser socco1·ridos com este meio; que, apezar
parencia de bondade, que em outros Paizes da immoralldaüe que o u·obre Senador lhe at·
as Loterias a;presentam, faHo do beneficio do tri·bue não deixa de ser menos gravoso do
Estado, a cujo favor se estabelecem. No Bra- que outro qualquer recurso de que se qui·
zil tem sempre sido prodigamente concedidas zesse lançar mão, para a m·anutenção destes
em fa;vor de pessoas, que invel'te, o lucro estrubelecimentos, que apontei, e de outros da
certo que tiram em seu proveito particular, mesma natureza. E' portanto minha opinião
e de que o Estado tka o mínimo interesse. que prohibindo-se ao Governo a concessão ele
Em toda a parte se tem acrubado este es- Lotex,ias, fique sa:lva á Assembléa o concecandaloso jogo, dando de mão ao util que dei-as, qua;ndo julgar que isso conv.ém. Eu
o Estado percebia; e devemos nós, que ne- mando á :Mesa a minha
n'huma utilidade temos tido para as rendas
Na.cionaes, eonserval·o aluda 'I Por modo alEC!!ENJ)A
gum convém, e é preciso já abolir-se tal fonte
de immoralidade, e a Lei proposta para este
Addicione-se á palavra - Loteria -pelo
fim eleve ser admittida.
Governo.
- Ma,?'q1tez de llfaricú.
o Sn. OLIVEmA:
O uue eu sinto é que
Foi apoiada.
esta Lei não possa ter effeito retroactivo,
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O S1;. l\'IAnqn;z PE :tlA!Ul,\.CPNA: - Eu en- Üü lili.ú.Utá Lt'l. .l,'>l HO !HLG COllBta.
tendo que a et11encla, é desnecessaria, porque ,onde, com tanta facilíclade, se
bem claro floa que a prohibição de que trata L.oterias, S\l tenha perpetracto

o Projecto riil.o pódt~ referir-se ao Governo; e nunca se pócle inferir que o Corpo
Legik)lativo se J,Jl'oiJiba a si mel'ltno de fazer
uma concessão de Loteria, se em a,1gum caso
P<wticular o juLga+' conveniente; e se o mesnw Govet'no entender que SEI faz necessario
eonceàsr a,lguma a favor de um estll!belecim<>nto util, pôde propô·r á Assemblêa que se
concede porque eu1 todos os casos pôde o
GQverJ1o, como e~tií. fazen,do, propõr a susPe1lsão de uma Lei atê a sua total qerogaçã,o; o Corpo Legislativo pesará as circumst~>nciaJ> e verá se deve ou não conceder. Se
o Projecto estivesse redighto como vropõe o
nobre Senador eu o apin·ovaria sem me par
recer redundante, m~s tau1bem como se acha
o julgo claro e sem precisão d·e soffrer
emenda.
O SR. MAllQUEZ DE M.,\RICÂ: - Quando
se p·rohibe uma acção entra lo~o a id6a de
que não é boa; e não me Pa>•ece que a As·
sembléa achaado más as Qoncessões das Lo·
terias., pois que as prohiM, faça d~pots ella
mesn11a aquillo que veda aos outros; a emell·
da tira (lsta descida, pontue faz conhecílr qlte
o u1áo das Loter.ia~ está. n<;> serem concedidas
pelo Governo, que pôde continuar a ll!busar
deste poder como o tem f·eito até aqui.
O SR. OLIVEIRA: - IDu não creio que a
emenda seja de absoluta neeessidade. A Lo·
teria é um imp.osto indirecto, e sendo um im·
posto, quem veda á Assellllbléa que o estabe·
lega qua.ndo o julgue conveniente?
0 SR. CARNEillO DE CAMPOS: - IDu SUS·
tento a envenda, e sou da opinião do nobre
Senador que a :tnopôz; porque quando se annl,mcia esta Proposição - ficam pr.ohibidas
as Loterias - parece ser a expressão de um
:principio que as condemna como immoraes;
considerando tambem a questão por outro
lado, tem-se mostrado que ellas não têm tanta
imUllOralldade como se tem procurado provar;
porque essa prova res1,1lta do calculo dos suicidas, tem muito pouca força, pois que tam·
bem se poderia dizer que muitos Negociantes se tem morto a ~;~i, J?Or q\l.ebras e infortn·
nios nas suas esp·eculações, e nem por isso
se disse nunca que o Commercio tinha nada

l1 Ue

.ilO

.b1'~1.ttl"''

tem co,1cedido
suicídio aigum
por este mqtivo; quatldo muito püde dh'ler·se
\Hle a.s Loterias tôm a im'llloralidade dos jogqs de aílal' ep:J, geral, cow a dHferença que
náp se pi)de nestlil perder cC\ll1 a rapidez dos
outl'os, e liEll'â clitficil que Ull~ lwmmn se arnüne com lVS J~oterial5, como succede diariamente com O!! outros jogos, Não havendo pols
twmanha imnwraHdade como se pretenàe, nas
Loterias, pôde o Estado lançar mão dellas,
como um msio suave para soceono de alguns
esta.belecimentos, taes como os ele Caridade e
Instrucção que se apontaram; e então é preciso que a Assemb'léa seja cohercnte em seus
principioi!, não inculcando as Loterias como
immoraes e conceden·do-as de11ois; a emenda
salva esta contradicção, ou tambem se poderia d,izer que as Loterias concedidas ]}elo Governo, dependessem para ter effeito, da approvação da Assemb1éa.
O SR. B.umoso: - Eu sou da opíníiio do
nobre Senador que acll!ba de fallar; e que
redigindo-se o Projecto de outra maneira,
desap·parece a contradicção que o n1esmo nobre Senador achou, e que eu tambem acho;
eu mando .á Mesa uma emenda llUC me parece couciHar bem isto.
EMENDA
A concessão das Loterias nca sujeita á
appr.ovação da Assembléa Gerrul. -Ban·oso.
Foi apoiada.

O Sn. OLivEIRA: -- Eu ainda me opponho a esta Redacção; porque como a Lei as
vai considera!' licitas, autorisa ao Governo
para as fazer. IDu, por·ém, como as encaro
pelo lado de se·r um imposto indir!)cto, não
posso approval' que o Governo tenha a iniciativa deste imposto, que só pertence á Camara
dos Deputados; ao menos a emenda do Sr.
Maricá deixa á Assemblêa o juizo da utili·
dade ou não utilidade da Loteria que se pre·
tender, mas esta tem de mais o ser inconsti·
tucional.
O SR. BARRoso: - O nobre .Senador, chamando á Loteria imposto in,dia·ecto, tira bem
a inconstitucionalidade da Emenda, mas lim
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jogo em que ninguetu ó obrigado a entrar, não
sei como se Jhe pos;sa achar a natureza de imposto! E portanto, cahe por ter.m a inicia ti va
do imll?osto no Governo, que o nobre Senador
encontra. o caso é, que quando um .Estabelecimento Pio ou de Instrucção carecer ele soecorro, e rpedir ao Governo uma Loteria, não
possa este conceder-llre effectivamente sem ap·
provação da Assembléa. E' o abuso das con·
cessões illlmoderadas que o G0verno tem feito,
o que no meu en>tend'er clã lugar á prohihição,
por que se é pelo principio de hnmora.lidade,
nunca .a Assembléa pôde dispensar na iJ:umoralidade das acções.
0 SR. MAI\QUEZ Di'l BAHBACENA: - •Eu já
declarei a minha opinião a ·este respeito, e
torno a repetir que as Loterias são sempre im·
moraes. O dizer-se quo o ,sem.inario de S. Joaquim, a Casa da Misericordia, a Roda dos
Expostos, etc., são 'estabElleclmentos que, por
sua u tilidacle, m•erecem a (protecção do Corpo
Legislativo, nada prova a rfavor das Loterias,
porqU'e necessario seria n1ostrar que não ha·
via outro meio ãe soccon·er estes Ei>tabeleci·
mentos quando o necessitarem; e quem dirá
que a não ser IJor meio de Loterias se não
poden1 auxiliar os Seminarios, etc. 'l Ninguem;
sou porta•ll'to de opinião que o projecto não
soffra emenda alguma; :mas se o Senado assentar' ·que pôde aelmittir emenda, tolerarei
anteSJ a do Sr. •J\Iarqucz ·de :M:a.ricá.
O SR. BARRoso: - Eu não insisto em que
vá antes a minlla emenda que a do ·Sr. Marquez de •MBiricá; el•las pouco differem, ou para
melhor dizer, nada quanto á materia; e por·
tanto peço licença para retirar a minha
emenda.
Retirou com effelto o Sr. Barroso a
sua emenda.
Posto á votação o p.rojecto, foi ap·
provado com a emenda do .Sr. Mar·
quez de .Maricá, .para 1passar á ultima
discussão.
Entrou depois em 1• e 2" discussão
o Projecto de Resolução que cria uma.
Cadeira de Grammatica Latina na
Villa de Curityba, na .PJ·ovincia de
S. Paulo, e não havendo quem fallaS!se contra ellp, ,foi ap;Prov~tdo Pl'l<ra
llfJ.:>sar á. ultima discussão.
Foz mais o f!r. Presidente em
discussão o :Projecto de 'ResoluE

ção, que .autoriza o Governo par<L
mandar tmgar l)e1a Junta <la l<'azenda Publica da Provincia da Pllr
rahyba do Norte ás Ca.maras das difforentos Vil:las das ·P.rovincias, o que
se lhes estiver devendo, pertencentes
íJ.s ordina.rias de 76$000 annuaes; e
conreça·ndo-sc t}elo 1• artigo, disse

o

Su. MAnquEz Dl<i BAnB.\CNNA: ~ As Camaras que não têm rendas e que têm despezas a que são obrigadas, pelas incumbencias
que estão a seu cargo, é Indispensavel que
s:ejaan soccotTiclas IJelo Estado; esta pequena quantia de 7·6$000 annuaes é tão !pequena
c<U'e talvez esteja Bm tota.l desproporção com
~s ·despezas que pela Lei, as Camaras Municipaes são obrigadas a 'fazer, mas se fôr pouco,
<JUe peçam mais; porém isto ó, ele conhecida
Jue;tiça.
,
O SR. tSA.TUHNI:'\o: - A iProvincia da l"W:
ra:hyrba, como se vê do Orçamen:to, não só tem
rendas para cobrir as suas despezas, como
lhe ficam sobras, de que o Tihesouro dispõe
como é conveniente, e que appUcação mais
justa destaS! sobras, qu€ as despezas municipaes, que todas são em commodi:dade dos habitantes da P.rovincia; demais, eu não sei a
razão por que a Junta da Fa,ze-ncla não tem
pago estas diarias, tendo dinheiro de sobra!
Talvez que não esteja a orclem para esta ·despeza competentemente passada, se assim é, a
a Resolução tira toda a duvida, e deve em
consequencia passar,
o SR. OLlVlc'HtA:
O que me llão parece
bem, é o modo englobado, com que isto aqui
está (;leu); isto pôd:e ·importar al·guma cousa
e eu não sei se ó divida ou não, porque não
estou ao facto deste negocio; quereria antes
que se dissesse a quantia que a Junta tem
de pagar, e para isto que houvess:em illustra·
~:ões donde ·conviesse.
O Sn . .SNrunNINo: - 'Nunca me restará
esorupulo de dizer que Fuão pague a Fuão o
que lhe dever; emquanto a Camara der taes
decisões, não pôde ser taxada de injusta. Se
a Junta da Fazenda deve muito ás Camaras,
esse nmito lhes d·eve }lagar; se pouco, pouco;
e se nada, nada. E' perante o Governo que
as Camaras devem mostrar o que a Junta da
l!'azenda lhes deve, e só o que realmente mostrarem que se il'hes dev<C, -é que o Governo, por
esta Resolução, é autorizado a mandar pagar.
21

164

Sessão de 18 de Maio

O .Su. AL'IIEIDA E ALHUQUERQUE:
Blu ignora-se o porque não pass;ou na Sancção;
creio que isw mio é objecto de discuss:ào, por- mas o nflo ter passado não póde fazer mudar
que o dizer-se que quem deve é obrigado a o voto das Gamaras, que não têm novas rapagar, !llao tem cmlt'radicção, e se a Junta da zões; sendo assim, creio que está nos termos
l:l'azenaa, não tem dinheiro á sua disposição, de passar; demais•, nós sabemos o abuso que
:tpro:;eute as suas contas ao 'I'hesouro, com disto se faz, vai o Padre pa-ra bordo na occaísw tem respondido, o 'l•hesouro dará as pro- siflo da visita e desembarca logo, e o mesmo
videnClas que puder ou pedirá o JVIinistro á é à respeito do Cl.rurgião.
Assembléa que lll:es dê; o que por ora. aqui
O SR. BAHnoso: ~ Este objecto está hoje
se ap,resema, não póde delXar d:e a~pprovar todo em proveito dos Officiaes da Secretaria
se, p01 que e cl1to em termos que não nos de- da Marinha, porque todos os Navios que não
vem aelXIU' o ma1s pequeno escrupulo.
querem estar a ver Padre para figurar na
o ,ciu. lVl+>uQuE<: DE l:IAUBA<.:ENA: ~ EsLa vil:!ita, tiram dispensa pela Secretaria da MaIi.ei>o,nç,w e parucular rpara a Província da rinha, que se lhe concede ex-officio, e pagam
1-ar;;;nyoa e a rnetl ver nasceu de uma queixa o competente Emolumento; o que com effeito
que, segundo nunha lembrança, dirigiram es- é o mais escandaloso abuso, porque se julga
necessario que um Sacerdote acmnpan,he .a
t.c~s Gamaras ao 'l'hesouro; agor.a se o 'l'hesouro lllaildou pagar isto, não 'estou presente; tripulação para soccm•,rer o Pasto .Espiritual,
o que julgo ê que algum ,Deputado fez ver nada mais absurdo do que ser esta necessidade
o Negocio á Camai·a, que deliberou sobre a uis·pensada pelo Gover,no; o mesmo se póde
sua informação; seja como fõr, eu estou tam- dizer do Cirurgião, de modo que ninguem, ou
bem como OSJ nobres Senadores, que os termos por um ou por outro modo leva Capellão, e nem
em que a Resolução esdí concebida nada nos mesmo Cirurgião, e ·portanto uma obrigação,
deixam a recear de injustiças.
que de •facto ninguem cumpre, deve ser abo·
lida ele direito; passe portanto a Resolução.
Posto á votação, o a1'tigo 1o foi ap·
O Sl'. Presidente IPl'OPOndo o Prop,rovado.
jecto á votação, foi approvado.
Ao art. 2", disse
Entrou mais em 1" -e 2n discussão
o Projecto, de Resolução, que declara
O S1~ . .SATURXINo:
Este artigo é necesque a disposição do Decreto de 3 de
Eario para que a Junta da Fazenda, pagando
F'everei.ro de 1758 comprehende os ofo que estivar a dever, não se julgue desobrificiaes de todas as AHandegas do lmgada de ,conti,nuar a <!lupprir com as Ordinaperio; sobre o qual não havendo quem
rias; e não serem [Precisas novas Resoluções
fallasse, e posto á votação, foi ap·
11ara os outros pagamentos. Se o 1" artigo
provado para passar á ultima discusque já passou é justo, este deve ta;mbem pas,c
são.
sar como consequencia que delle é.
Poz o Sr. Presidente em discussão
o Projecto de Lei, que manda dissolFoi fl!pprovado o 2° artigo, assim
ver os Corpos /Milicianos Ligeiros na
eomo todo o projecto, para. passar á
Província do Pará, ·e para fallar soultima discussão.
•bre elle, pedio a palavra e disse
.Seguio-se a 1" e 2• discussão do Projecto de Lei, que dec:lara que os NaO Sa, SATURNINo:
Eu não sei dos funvios de prc(p,l'jiedade ibrasiJetra não damentos de que a otüra Camara lançou mão
s:ào obrigados a levar ao seu bordo para organizar ,este Projecto, e nem estou ao
Cape111ies, nem Cirurgiões; e para facto do que são estes corpos, porque eriadcs
fallar sobre elle, pedlo a palavra e por uma Lei muito particular, e talvez não
disse
esteja impressa, falütm-me os meios de me
instruir na materia; todavia voderei dizer,
0 .SR. AL~IEIDA E ALBUQUERQUE!
Esta que me parece intempestiva ,na p.resente ocResolução já passou em ambas as Camaras, casíão. Estamos a estabelecer as Guardas Nacujo senso está por consequencia já conhecido; cionaes, e com esta criação da,r destino aos
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Corpos l\Iilicíanos do Lmperio em geral, e ahi ~obre que baseou o actual Decreto (quando os
devem entrar estes Corpos do Pará; ora, não ten11a tido), e igualmente se tenha merhor
sn,bendo nós o que passará na disposição ge- conhecimen,to da Carta Regla n~lle ci1J!,Hla.
ral acerca das ,Milícias, pa.ra que havemos, Salva a redacção. -- Barroso.
por poucos dias ttalvez, dar um differente ~es· I
Foi apoia.do.
tino a esta Província, mórmente não se dh:endo aqui nada sobre o como devem ficar os
0 SR, SATURNINO: - 0 nobre Senador cha·
officiaes; o que se ha de ,fazer grande Lei; o
meu voto seria que ficasse adiado este Pro- ma a este adcliamento indefinido; mas logo
jecto, até passar a Lei das Guardas Nacionaes que se dá que é até passar a J_,ei das: Guardas
porque depoi&, ou fica este Projecto prejudi- Nacionaes, não se pôde chamar inclefinido. o
catclo, ou se faz uma dispdí,içião part~cuJar nobre Senador quer que se [peçam os docmnenpara esta Província, se assim o exi:gir alguma tos em que a outra Camara baseou o Projecto;
circumstancia peculiar, mas que nã.o fique em eu não acho regular essa pergunta, pelo mecontradicção com o que passar na lei geral; nos não estamos na pratica de perguntarmos
a razão das Res:oluções da Camara; porém, se
eu faço a.
isso parecer ao .Senado, não me opponho; o
INDICAÇÃO
c.:ue me parece é, que a-inda mesmo com os
clocumentos,
quesquer que elles sejam, devemos
Requeiro o acHamento do Projecto. - Sadeliberar depois de passar a Lei das Guardas
Nacionaes; pois: que, apezar de dizer o nobre
Foi apoiada e disse então
Senador que estes Corpos só são Milicianos
Não me parece •bem no nome, é o que 'basta para se julgarem oomO. Sn. :Rumoso:
um adiamento indefi,nido, sem se saber até prehenclidos no que se clispuzer !Para os outros,
quando ha de durar, ·eu diria sim que ze adias- porque é pelo nome, e não :por outra cousa,
se até se ver a Carta Regia de 98 que criou que se designam os Cor~pos e se a disposição
estes Corpos. Estes corpos têm indevidamente geral com effeito Ihe não puder ser applicao nome de 'i'llilicias: lD. Francisco Tnnocencio vel, tal como passal', então levantado o addia·
foi .•quem o criou para fazel' sujeitar os 'In- mento se legislará rupropriadamente sobre
t1los (de que elle se compõe) a trabalhar nos el,les; finalmente, já disse que me não qppoArsenaes da ~'Iarinha por pouco dinheiro; se nho ao pedido dos documentos, mas sustento
eu não estou enganaclo, nesta lembrança que que se .não evante o addiamento antes da época
tenho, deYe passar o Projecto sem d®enden· que marquei.
O Sn. BAnnoso: - Eu sustento o meu adia·
cia da Lei das Guardas tNacionaes; :portanto,
mento;
porque não é novo o pedirem-se doeu sustento o adiamento para se procurar a
cumentos
á outra Camara; tem-se reciproca·
Carta Regia da sua Instituigão, e verificado
mente
feito
estes pedidos muitas vezes; se
que seja que elles não são milicianos senão
no nome, deve passar o Projecto independente não houver que mandar nesta ocoasião, a Ca·
do destino geral dos outros Corpos de MLli- mara o dirá, e nós nada perdemos com esta
cias, com quem este só tem de commum o e)i;igenoia, e se houver, muito nos esclarecerá •
nome, e nada mais. Peçam-se ã Camara dos demais, é necessario ver-se essa Carta Regia;
Deputados os documento~, em que baseou esta eu não a tenho na collecção das Leis, e sup·
Resolução, porque se os tem, manda-os, e se ponho que •foi m·clem particular; é pois '{lre·
1:ão tem, cliz isso mesmo; e peça-se tambem cizo que ella venha; não sei para que se ha
a. Carta Regia de 98; do contrario se fica de esperar pela organização das Guardas Naadiado, nada se adianta, e ficamos como esta· cionaes, e pelo destino que então se ha de
dar ás lVIilicias, quando se diz que estes Cormos cle~de o anno passado; eu faço o
pos só <tem de Milicias o nome; são homens
que estão muito gravados com o serviço, e não
ADIAi\IEN'J:O
se devem fazer esperai', por uma Lei, de que
Proponho que fique adiado até que se pe- ainda não principiou a 1• discussão na out1•a
çam ít Gamara dos Deputados os documentos Camara; quem sabe quando eHa passa1•á! Tor-
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no a dizer, estes Corpos nada têm com os outros LMilicianos do Imperio, e é destes que
se occupará a Lei das Guarda& !Nacionaes, e
não dos do Pa,rá, que têm uma organizaçfw
muito .particular; fique portanto adiado o Pro·
jecto, .mas a:té haver as illustracões que indiquei.
:mu
O Sn. AL~IEIDA E AI.ImQuJ;JRQmç:
pela
tambem não convenho em que se espere
organização das -Guardas Nacionaes, pela demol·a que não sabemos haverá ainda nesta
organizaçã.o; estes Corpos só são Milícias em
nome, como disse o nobre .Senador, e para nos
certificarmos disso, basta que appareça a Carta Regia ·de sua creação, por isso voto eu que
se peça; ma·S não sou 1para que se peçam inl!;ormações á outra Camara,, porque el:la só
tem documentos qua.ndo, assim como nós, resolve sobre propostas dos Conselhos Proviu·
ciaes, e do Governo, mas neste caso. nem uma
nem outra cousa existe, .porque o Projecto nasceu na IC&mara, por proposta 'de um dos: seus
Membros, e de certo nenhuns documentos podem existir, e com esta certeza nada mais
ocioso do que este pedido.
O Sn. SATURNixo: - Como pela discussão
tenho conhecido a natureza deste corpo, ele
que eu não tilrha noticia, conformo-me com a
emenda do Sr. BarJ'oso e retirarei .a minha.
ReUrou-se a. emenda do Sr. Satur·
nino.
'Ainda me opponho ao adiamento, que fica,
o Projecto das Hua.rdas Nacionaes ha de passar, porque ta•! é· o voto geral; a divergencià
será nesta ou naquella organização; e as :Mili·
cias devem por elles ser extincta.s; e de duas
uma, ou estes Coi1POS se consideram como Mi·
Iieia,s ou não; se são Milieias, hão de ser ex·
tinctas na creação da Guarda Naciona'l e nada
se perde .na antecipação,' ·antes se ganha, por·
que allíviam-se estes homens que se acham
gravados com um serviço pesado; e se não
são considerados como :.\filicias, nada têm com
as Guardas Nacionaes, e podem logo extin·
guir-se, sem dependeincia de adiamento; nem
tambem me parece preciso que se peça nada á
outra Camara, porque como já disse um nobre Senador, nada tem que mandar; e finalmente, a Carta Regia, que se pretende ou os
põe na ordem ele Mliicianos, ou nilo; e o di·

lemma que propuz tem aqui exacta applicanã.o;
esgotada pois a enumeração de partes que devem rejeitar-se, o que resta por consequencia
necessario é approvar·se o Projecto, por• que
eu voto.
O Sa. BoRGEs: - Não me convence a enu·
meração que o illobre :Senador faz ao seu ra·
ciocinio; porque diz, que ,as IJ'viilicias hão de
ser extinctas na organização das Guardas Nacionaes; eu não sei se o serão, pm•que a Lei
ainda não passou e ainda mesmo que se ex·
tinguam, não sei se dará á Officialidade algum
de~tino; nós todos ou a maior parte dos nobres Senadores esta:rnos muito pouco instrui·
dos da Organização deste !Corpo do Pará; e
então como podemos affirmar que o que se
decidir das Milicias em ,geral, pode competir
a este Corpo? Por outra parte, para se extin·
guir já, vamos inteiramente ás cegas, é pre·
clpitação; eu não vejo uma urgencia tamanha
que nos obrigue a isto; peQa·se a Carta Re·
gia, que vamos mais seguros.
O .Sr. Presidente propoz o adia·
mente do Sr. Barroso ít votação, e foi
approvado.
.Seguio·se a 1" e 2" discussão do
·Projecto de .Resolução que a.pprova a
convenção de limites dos Termos da
Villa de S. tPedro de Cantagallo, e
da Nova Friburgo, sobre o qual, não
havendo quem fallasse, foi approva.(}o
;para passar á ultima discussão.
Entrou mais em 1• e 2• discussão o
Projecto de Resolução, sobre a impos·
sioão chamada - iDizima
que se
arreeada na Província da Bahia, e
para falla,r sobro elle pedio a. pala·
vra e disse
O Sn. 1\<IAHQUEZ DE JlARnAOENA: - Os contractadores deste imposto têm exercitado cons·
tantes vlolencias na sua arrecadação; e a.pe·
zar de se conhecer o abuso, e illegalidade com
que é cobraclo, os habitantes acham menos
pesado pagal·o, que sustentar uma demanda
com um contendor poderoso, como o contra·
ctador; eu fui uma das victimas, que querendo resistir ao pagamento, tirou-se-me o leme
da embarcação, e eu para a não ver parada,
causando-me maior ,prejuízo, paguei o que se
exigi o e vrescindi da demall'da. Uma grande par.
te doR senhore& de engenho da •Bahia fazem a
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sua eX]lortação pela ,J)a.rra, estes paga;m por· das Províncias; trabalham para o Rio de Jaque exportam pela barra, ,e os que o ,fazem neiro; não descubro por que motivo; assim
por terra não pagam, porque os contractado- como não descubro o motivo por que não teve
res nenhuma ponta lhe acham para lha exi- Sancção; portanto, visto a sua simplicidade,
gir; isto é sem duvida desigualdade para que e o ter já o Senado approvado esta mataria,
não ha razão alguma; é portanto justo que julgo que se póde já discutir, apezar de não
este desigual impo&to seja abolido e para isso ter sido dado para Ordem do dia.
passe a Resolução.
O Sn. BAnnoso: - lEu não vejo urgencia
o SR. Ar,"IEIDA E ALBUQUERQUE:
Eu ap- tal, que obrigue a alterar o esta,belecimento
provo a Resolução, mas acho-a diminuta,, por- de dar-se para ordem do dia as n1a:terias an·
que quf.zera que de nenhuma exportação se tecipadamente; além de que acho neste Pro·
pagasse nada em todo o lmperio. Segundo o jecto uma circumstancia particular, pela qual
que vejo no Orçamento, Dizima é cousa diffe- eu pe!)o que se não discuta hoje; o Projecto
rente de Dizimo, de modo que se paga dos fai discutido e approvado em ambas as Camesmos genros Dizimo e iDizima; o que é sem maras, e não passou na Sancção, como já &e
duvida grande encargo para a lavoura; mas disse; repete-se agora; e para se poder concomo se tem admittido o principio (que eu J tar esta apresentação entre o numero daquelnão admitto) que nesta casa se não deve me- las que na frente da Constituição devem obricher em impostos, eu não faço emenda, mas gar o .Poder moderador a dar-lhe a Sancção,
ao menos voto por este ,projecto, apezar de é lll'eciso que seja repetido nos mesmos terme não satisfazei' senão em pequena parte. mos:; é aqui onde eu tenho a duvida, porque
me parece que tem uma differença, ainda que
Posto o ,projecto á votação, foi ap·
pequena, do que não foi sanccionado; e é
provado para passar á uJtima discnspl•eciso 'que isto se verifique, afim de não
são.
contar como nulla esta Legislatura, na apreO SR. PRESIDENTE: - Estão findas as ma- sentação do iProjecto; eu não tenho aqui o
terias dadas para Ordem do !Dia, e ainda nos primeiro, ,porque não estava prevenido e por
resta tempo, antes da hora para levantar a isso requeiro que não entre já em discussão
sessão; se o Senado consente que entrem em para se verificar a differença de que fallei.'
O Sn. Ar,MEIDA E ALRUQUERQUE:
Se o
discussão dons :Projectol:l enviados ,pela Camara dos Srs. Deputados; e que tendo já sido Projecto é o mesmo ou não é o mesmo, que
approvados nas duaEI Camaras, não tiveram a não foi s:anccionaclo, é isso muito differente,
Sancção Imperial, um dando applicação aos para o nosso caso, qualquer das Camaras tem
emolumentos existentes nas ,Juntas de Fa- direito a propor um Projecto ele Lei; a Cazenda das Provincias Marítimas do lmperio, mara dos !Deputados fez este, approvou-o e
e dos que houverem de se perceber pelos Pas- enviou-o para o Senado; podemos pol-o á dissaportes dos Navios Nacionaes, e pelas Porta- cussão sem clependencia do outro, que não foi
sanccionado, sejam ou não nos mesmos ter·
r~as, ou !Passes dos i&c;tran.geiJ:os; ie .01utro
franqueando do porte nos Correios do Imperio mos ambos.
todas as Folhas Perioclicas e Jornaes Publi·
O SR. iBAJmoso: - •En ,julgo que o nobre
cos; não obstante não terem sido dados com Senador não me percebeu, ou eu não me explianteci1Pa~ão para a Ordem do dia; eu os
quei bem. Se ambos os Projectos não são
vonho á discussão; do contrario, ,poder-se-ha concebidos nos mesmos termos, pôde este não
encher o tempo que nos .resta em trabalhos ser sanccionado, como o primeiro, sem que
de Commissões; onde ha bastantes ma.terias valha esta segunda nega de Sancção para lhe
interessantes e com urgencia a tratar; o Se- aproveitar o favor que a Constituição dá
nado decidirá o que entender melhor.
áquellas Leis, que são repetidas quatro veO SR. AL:IHllDA E Ar,BUQUERQ1JE: Este zes, sendo nos mesmos termos, Ninguem du·
Projecto acerca de emolumentos é de abso- vida que cada. Oamara tem o direito de proluta necesSiidade; e a sua ma.teria é summa- por o que julgar conveniente, mas, se quer,
mente simples; os officiaes das Secretarias como julgo, aproveitar o artigo cons;tltucional,
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para se conseguir a Sancção, é preciso verifi· vezes; Conde de Lages, 1 vez; Bal'.l\OSO, 12
car que é concebido nos mesmos termos este \vezes; Rodrigues de Carvalho, 1 vez; Carnei·
Projecto, e o outro que não foi sanccionado. ro de Campos, 1 vez; Matta Bacellar, 1 vez;
Posta a materia á votação, decldio- Duque Estrada, 1 vez; Conde de Valença, 2
se que tivessem lugar os trabalhos vezes; >Marquez de Inhambupe, 10 vezes; .Sanda Commls:são, para o que o Sr. Pre- tos IPinto, 6 vezes; ·Saturnino, 4 vezes.
sidente suspendeu a Sessão.
A's 10 horas e cinco minutos, achan·
!Dada a hora, reuniram-se na sala
do·se
presentes 32 Srl'l. .Senadores,
os Srs. Senadores; e o Sr. tPresidente
declarou-se aberta a Sessão, e lida a
deu .para ordem do dia: 1° a ultima
acta
da antecedente, ·foi approvada,
discussão do 'Parecer da Commlssão
O
81'.
1" Secretario leu um officio
de Constituição sobre o Sr. J\·Iarquez
do
Ministro
dos Negocias do Imperio,
de "<\.racaty, com a respectiva emenda;
remettendo
por
cópia o Auto de visto2•, os dons Projectos acima ultimaria, a que se proceqeu no dia 10 do
mente referidos; ao, o Projecto de Recorrente,
so,bre o estado de segurança
solução n. 22; 4°, o Projecto de Lei
dos
S:rs.
.Senadores.
u. B A; 5•, o Projecto de Resolução
Ficou o Senado inteirado.
criando uma Cadeira de Rhethorlca,
outra de 'Philosophia e outra de Ii'rancez, na Província da Parahyba; 7°, o
O Sn. J\tiAIIQUEZ DE BARBAOENA: - A exProjecto erigindo em Villa o Arraial POSJlçao é tal qual nós suppunhamos; isto
do Tijuco; e 8•, differentes propostas é. a casa es·tá de todo ar,ruinada, e com pedos Conselhos Geraes de Minas, e de l'igo de vir a terra. Ha porém um RequeriGoyaz, sobre a creação de •Cadeiras. mento de um nobre Senador, cuja discussão
Levantou-se a Sessão ás 2 horas e suspendemos até este exame.
lO minütos da tarde. - Bispo Oa1JelO Sn. PnESIDEl'i'TE: -- E' um Projecto de
lão Mó·r, presidente. - Visooncle ele i Lei que se ha de de,r para a ordem do tjia.
Oaethé, 1° secretario. - Visconfle fle I
O SR. 'iVIABQUEZ DE BABBACEN'A: - Pois
Oongonhas elo Octnwo, 2° secretario. ) bem, deixarei para então as minhas reflexões;
entretanto, posso antecípar já, que a Nação
poss'\le uma casa, que me parece mui aproPria·
da para as Sessões do Senado; é a em que
está a Typographia Nacional; ha alli um sa·
SESSÃO DE 19 DE MA.IO DE) 1-831
Ião que foi feito para musica, em cujos topos
ha dous cot•etos, que são mui propl'ios para
PP.ESIDENCÜ. DO SR. lliSPO OAPF:LLÃO niÓP.
nelles se collocarem as galeriaEI; e fóra deste
salão, ha muitas accommodações para os ou.
Discnssão elo Pm·ectw cza Oonwn·issão ele Oonsti- tros misteres do Senado; e se convier que
tuição sobre o S·r. Ma,rq·u.ez âe ATaC(t~y. as duas Gamaras trabalhem uma proxima da
IJ,isctwsão elo Projecto ele Resol~tçao outra, ha, para a parte da rua dos illorbonos,
flanflo fi.P1JUcaçc7o aos Enwlmnentos ewis· um terreno espaço~:o para se construir outl•a
tentes nas Jtmtas aa Jí'a1$encla cla·s Provin· casa, e etl'tre un1a e outra, um salão para as
cias Maritimas elo Im.perio. -- D-isensscio Reuniões, e casas de Com missões mixtas. ·Este
elo P1·o}eeto de Resol·toção n. 1, frct-nqtoean- edificio póde, a meu ver, ser aproveitado; e
clo d~ porte nos Oarmim; elo lHülleT•io toaas talvez se não encontre outro mais apropriado,
as folhas per·ioclicas e jornaes p.~tblicos.
e a Typographia, que o ooCUila, va imudar-se
Discwlscio elo Projecto cie Resolttçcio ele· para o edificio do Thesouro.
vanflo a 'Vil/a., o A·1~ra·ict1 ao Te]'uco.
0 SR. PRESIDlliNTE: - .Tá o Projecto do
Sr. Almeida e Albuquerque a este respeito
Fnllartlm os Srs. Senadores: - ·Marquez está. impresso, e distribuído :pelos dUush•es
de Barbacena, 6 vezes; PJ•esidente, 9 vezes; ,1enadores, e virá para a ordem do dia.
Almeida c Albuquerque, 23 vezes:; Oliveira, 4
O Sn. AL\IEIDA E ALBFQUEHQUE: - Creio
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que este negocio deve já ser tomado na do·
vida consideração. Quando eu apresentei o
projecto, tive a lembrança desta mesma casa.,
sem saber que se pretendia desoccupar; ago·
ra julgo que será ·bem ter alguma interven·
ção com o .Ministro, a-fim de não dispor della,
quando se effectuar a mudança da T.ypogra·
phia; mas não se poderá prescin(lir de a!guma despeza, e julgo que não será pequena, e
não esta,ndo o !Ministro autorizado para a
fazer, será preciso tomar alguma deliberação;
e creio que em uma discussão se poderá doei·
di1', como materia de economia particular.
0 SR. PRESIDEXTN: - Amanhã virá a ma·
teria para ordem do dia.
O Sr. B:nroso leu por parte da
Comnllssão de Marinha e Guerra o
seguinte
.PAimCEH

A Commissão de Guerra ,e Marinha,
achandô entre os seus' papeis um Requerimento cÜrigido ao Senado, no anno proximo
passado, pelos soldados do Batalhão n. 28,
João Francis:co Hunsenger, e Carlos Schenan,
em que se queixam de se acharem ha longo
tempo presos, mesmo depois de 'haverem respondido a. Conselho de Guerra, e que tendo
representado ao respectivo Ministr.o, não ob·
tiveram despacho; -é de parecer que se peça
ao Govrno a seguinte informação: Se os re·
feridos soldados ainda se acham presos, onde,
porque crime e o estado em que se acha o seu
processo, ou julgalllento,
Paço da Camara do Senado, 18 de Maio
de 1831. - Bento Ba.rros Pereim. - Ooncle
de Lages.
O SR. PnESIDE::rTE! Creio que não ha
razão para se tirar este Parecer da marcha
oue seguem todos os outros.
ü Sn. ÜLIVEIHA: - Diz a nobre Commisslio no seu Parecer, que precisa cel'tos esclareehnen:tos; isto é t1i.o simples que me pare,
ela justo ldecidil'-se já., para. que se delibere;
e emqua.nto estamos eom estas demoras, jazem os homens na prisão.
O SR. MARQUEZ DE 1PARAXAGUÁ: - Nada
póde deliberar a Commissão, em quanto não
tiver <JS esclarecime'ntos que pede; e portanto
sendo 'POr ora só está a ma:terla. e não a ~us·
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tiça dos hom<ens, creio que se podia já dis·
cu ti r o parecer.
O !Sn. PRNSIDEKTE: - Está o Parecer em
• discussão.
I
O •Sn. ALMEIOA. E ALBUQUERQUE:
Eu
i nunca ponho duvida em que se peçam il·
/lustrações; mas no caso presente não sei
para que sirvaun estas que a COil.llmissão exi·
ge; estes soldados queixam-se do ·Ministro ·de
Estado? Sim; pois eu digo que o Mi'nistro de
Estado não prende ninguem; devem estar
presos 'á ordem do seu chefe, ou do Comman·
dante das Al'mas, e não á do Ministro; e se
o Ministro com effeito os prendeu, abusou do
poder e deve ser accusado; eu diria que o
Mrnistro ,désse as providencias, que estão ao
seu alca.nce; mas pedir-lhe informações, não
vejo para que!
0 Sn. Co:'mE DE LAGES: - Não estarão
presos os soldados á ordem do Ministro de
Estado, !mas estarão á ordem de autoridades
subordin&das ao mesmo Ministro; não swbeuclo ·porém a Commissão do estudo do 'llegocio
pede illustmções, pa,ra o sa:ber, e a nh1guern
senão ao ':.\'lin!stro as pôde pedir; estejam
os soldados preaos á ordem de quem estive·
rem, sempre o .Ministro da 'Guerra póde oh·
ter as precisas informações, para as enviar á
Camara.
O SR. ALMEID"' E ALBUC!UEHQUE: Digo
que este negoeio não pôde ser 'do Ministro;
é só do Corpo Judiciario Militar. Este poder
comtudo está debaixo da •jurisdicção do Ministro, •não para julgar tambem, mas para lh2
fazer dar rmdamento; é esta a sua obrigação
como •.i\'Iinistro da Repartição; se os seus sull·
orclinados não fazem o seu ,dever, é da sua
obrigação puuil-os na fôrma das Leis. Diz a
Co1111missão ,que o negocio é do a11110 passado,
e o Ministro dirá na sua resposta que oa
homens já foram soltos.
0 SR. fi!IARQUEZ DE BAHUACENA: - A Com·
missão não tem culpa ela demora, de que o
nobre .Senador parece argui.l·a; apresentou o
parecer logo que o vio entre os seus papeis
no começo ,dos seus trabalhos; , e por lhe parecer a n1ateria 'tão ponderosa, apressou-se ''
dar o seu parecer; e não 'Podia ser outro,
porque nenhumas illustrações tinha; nada
mais estava ua sua mão.
o SR. iBARRoso: - A Commissão não jul-
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gou preciso saber á ordem de quem se achwm
presos os solda.dos petidonarios; elles dizem
que ~á resp<mderam a Conselho de Guerra, e
que o •Ministro não tem defe.rido aos seus Requerimentos; estão presos desde ·Fevereiro a
Junho do a:nno passado, em que requereram;
quem sabe se o .Ministro não mandou dar a
sentença á execução? <Nada disso sabe a Commissão, e é preciso que o saiba para .basear
sobre o que se lhe informar o seu parecer
acerca da materia, em que ainda não entrou;
dizer-se ao Ministro, de quem os ·homens se
queixam, que clê providencias, ·é equivaJen:te
a desprezar-se a supplica; e parHce grande injustiça não se tomar conhecimento algum de
um negocio em que se trata da li-berdade do
Cidadão, que apresenta a sua representação
ao !Poder Legislativo; e se é pa.ra isto que
a Constituição diz, que todos ·têm direito, não
sei •de que sirva este Artigo Constitucional
collocado entre as garantias.
O Sr. Presidente pôz á votação o
parecer da 'Comllnissão, e foi approvado definitivamente. Entrou depois
em ultima discussão o Parecer da
Commissão de Constituição, sobre o
Sr. Senador Marquez de Aracaty c a
2• parte da In:dicação, que na 1" discussão ·do mesmo Parecer propôz o
!Sr. Carneiro de Campos; e pedindo
a palavra, disse

0 SR. ADIEIDA E ÀLllUQUEHQUE:
!pedi
a palavra por causa da ordem. Esta emenda
não tem nada com o Parecer, porque este ·não
tem emen·da alguma. Appareceram duas idéas,
uma para que a Commissão procedesse a
certo exame, o que passou; e outra que se
alterasse o Regimento para esse fim, isto é,
para não·só se proceder a este exame de um
certo modo, como que ficasse em regra geral
para todos os exa:mes desta ou ·de semelhante
natureza, que se fizessem; a primeira parte
claro é que ficou prejudicada; pois que, não
passando que se fizesse o exame, não havia
para que se dissesse o modo com que elle se
devia fazer; quanto á 2" parte, que trata dos
exames futuros, nada tmn com o presente
caso, sobre que versa o Parecer da Commissão, que por consequencia ·não tem emenda
alguma approvada na outra discussão, que
lhe pertença.

O Su, l\:L\!tt~UEZ DI!: INHA;\IBUl'I': - Pare·
ce-me justa a reflexão do nobre Senador;
esta .Indicação deve ser separadamente discutida, e não conjuntamente com o Parecer·
ainda que na l" parte se pedisse~ estes
mes; portanto a Indicação deve pertencer a
objecto de Regimento Interno, e estou certo
que a Conunissão ·respectiva, encarregada da
SUlt Redacção, não se esquecerá
de propôr
essa parte, é pois ·do Parecer simples, que
agora fallarei, posto que pouco tenha a ae·
crescentar sobre esta llllateria, que Já está esgotada. Tendo o Senado, por sua convicção
propria, reconhecido a verdade da ausencia
do ~:rarqucz de Aracaty, parece-me que não
póde deixar de approvar o .Parecer; isto é,
que deve ser provido o lugar de 1Senador,
que acaba de •vagar; tanto 'll1ais, que esse
Impresso é vercJ.adeiro, e nelle confessa o
Marquez sua retirada para fóra do Imperio,
e confirma o boato üa fuga; e seria cousa
espantosa o total silencio dos prO'curadorcs,
e amigos deste homem, que nem apresentam
a mais leve sombra de nega a este ·boato geral. Todas as regras e critica ensina,m a dar
como Ycrdadeiros os boatos que se apresen·
ta:m com o caracter deste; e então nada mais
resta que •mandar proceder á nomeação, que
preencha o lugar, que sem duvida nenhum.t
está vago.
0 Sn. MAHQugz DE BABBACENA: - Estamos toclos de accôrdo, que, provado o ·facto
de que o .Senador sahio do Imperio sem U·
ce11ça, é vago o lugar, que elle occupava; e
deve em consequencia nomear-se quem o pre·
encha; mas a Commissão d·á por certo o :prin·
cipio de que, ao menos juridicamente, não ha
sufficiente prova; digo juridicamente, porque
nenhwm dos uobres Senadores Jurisconsultos
de certo proferiria uma sentença sobre um
facto que sómente se achasse revestido com
provas taes como as que se apresentam aqui:
e é acaso este negocio ·de menos importancia
que outro qualquer, em que os nobres Senadores Jurisconsultos tivessem de julgar? De
certo que •não. Trata-se de desp<Y.lar um Cidadão de um lugar honroso, que a Constituição
lhe garante por toda a sua vida; e isto de
tirar o que a Constituição garante ·é, no meu
entender, um negocio muito sério. O papel
lmpresso, aincla verifica a assigna.tura (o que
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ainda não foi, nem a Comflllissão disso tratou), não induz quanto a md·m senão â proba~bilidade; porque, o Marquez escreveu esse
papel no Rio de Janeiro a:ntes de effectuar
a fuga, sem duvida, mas quem nos diz, que
com effeíto, não sahlo, e que fiado no iRegtmento do •Senado, que o dispensa com a
parte de doente, que deu, ·de comparecer, se
occultou por alguma coacção; e depois appareça reda>mando o seu .lugar, que não perdeu legalmente? Mas quero suppôr que isto
;,e não verifique com o Mari:J.uez de Aracaty;
o que no meu particular julgo; quem nos
pólle porém dar a certeza de que as clrcumstancías que eu aponto, e que estão, sem eontra.clicção, dentro da esphera da possibilidade, não appareçam em outro Senador? Que
farem:tos nós com este precedente? O mesmo
que agora a Com missão ·propõe, porque
em igualdade de circumatanclas, deve o
Senatlo ser coherente em seus juizos; pensem agora os nobres Senadores ao quanto 'IlOS
comprO\!llettemos, e -tome o Sena.do em:t sua
sabedoria estas reflexões; eu as julgo ·de muito peso; ainda insto portanto que se encarregue ao Governo de fazer averiguações, para
desenc<ngo do .Sanado, afim de sentar a nossa
decisão sobre uma 'base solida; e nem se diga
que 0 Sena.do desce de suas attribuições, nem
dá ingerencia ao Governo· na economia da
Casa; nós emqua:nto não passar a Indicação,
que veío com este Parecer, não fazemos nada
fóra da Casa; tem sido esta. a pratica, e só
no;; temos servido do -Governo para a.s diligencias externas; porventura quando o ~overno e'llcarrega a u'm Pres~dente de Provmcia., ou a outra Autorillade suba.lterna de fazer uma ;averiguaçfw, desce da sua cathegoria'l De certo que não; InandK» fazer aquillo
que por si não póde fazer; é portanto 0 meu
voto que se mande que o Governo verifique
0 facto da fugi-da do i.VIarquez; e segundo '•
sua informação, podemos então deliberar sem
escrupulo; não se esta;beleça ta.l precedente
que nos póde ser fatal.
o Su. BAnnoso: - Sou da me:sma opinião
qlH.l 0 nobre Senador que acabou de fallar, c.
já 0 disse na primeira ·discussão, e apezar de
(JUe 0 .senado na mesma discussão -decidio
pelo Parecer da Commissão, eu. c<m~inúo. ~·
estar na minha duvida. O negoCio, Sr. Ptes1-

M<~io

1'11

--·------monta; affirma-se que a

dente, é de grande
fuga está provada, e em quanto a mim, não
está. O eonhecLm~nto que cada um de nós tem
como homem, não lhe pôde servir c01mo Julzj
níl.o obsta o dizer-lhe que cada um vota pelo
tesiemunho de sua. consciencia, porque eu digo
em minha consciencia, e pelo seu testemunho
que se não deve julgar sem outras provas;
e mais que tudo, para não eatR~belecer um
precedente tão perigoso como este, que para
o futuro nos pôde pôr em g1·ande tortura;
é a minha conscie<ncla quem me insta a (LUC
se tomem informações legaes sobre o caso. A
paridade dos Jurs;dos, que para aqui se tem
trazido, dizendo.,se que nós julgamos como
elles, não me pRrece applicavel; nos jurados
prepara-se um pmceaso, inquirem:t-se testemunhas, e é sQihre este processo, e N;tn. ptova
testemunhavel que o Jury prcmunci:::., consultando 1!, sua consciencla; mas u6s, que nem
temos processo algum ·nem prova algam:1 tes..
temunhavel; cotc.o podemos L1zer o que Icl·
zem os Jumdos? Se u,m Juiz de Dirdto dissesse no Jury, que havia m:cw. voz publica,
que dizia tal e tal cousa, de um homem, sem
que apresentasse processo algum, havia o Jury
candemnal-o? Eu estou certo que nií.o, ainth
que o rumor tivesse chegado i\o;; mrvidos da
cada um dos Juizes de Facto. SI'. Presil\ente,
está a pru·Ldade dos Jurados, Nll'R mim, não
só não tem força algum-a, mmJ até aclw con·
traproducente. Vamos agora ::10 p~.pel impresso; jâmais se formou corpo do delicto por
um papel, sem que a assignatura seja Hlconhecida; d.igo a.lgttm dos nobre.:; i:lenu1creo,
ainda. memnc · ~~ !lUll. consciencia aqui 2'" ;-econhece a flrw.3. do Marquez ('n Arv,c;~y;
nlnguem ·cUrá que s1lm, po:rqtP no ixitpre2SO
não a:pparHcte t::'~ lettro. do pror.t"lo
· e
como ter pot' vercladeiro uu~
se pr:;vou a:inda ter sahido c!. o. n•:to do .•L< :c·r
que se lhe att!'lbue? Quando no;; Juraclos (qu8
aqui se querem acarretar), fJC apresenb um
papel impresso para se julgar com criminé~
lidado, nada ;;e faz sem que se l'econh·e.(.;:\. a
assigJ!.atura, do denunciado, e n.pez<.<r :1 '"
deixar tudo, ·como se pretenc1_e, L~ con:-~cH,ncJa.
dos Juizes de Facto, elles nao procc;cler:o so, bre o ümpresso, c{)lmo ·nós agorrt r.rum·eou:o5 r1ue
I se faÇa.
\
Pelo r1~<e ccspeita á ementt!.. eu te .h;lgo

I
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]Jrematura, e extem})Oranea, porque vBm aqui
força'lla; e ll'llla revogação do Regilll-ento, lembrada :por este caso, e quer-se que fique como
regra. Já, quando se tratou da Lel da resl}{)nflalbilidaAle dos Ministros, houve a idéa do
fazerem as Commissões por si .mesmas todacS
a.a dLligencias :para fóra da Casa, mas foi então rejeitada, " se assentou que oo fizesse
wr entremeio do Governo; e ficou eomo regra. o mesmo para todos os casos; nenhum
ín:conveniente se tem encontrado em in:nume:raveis occasiões, em que o Governo tem sido
en.oarrega.do pala Cama.m 1le fazer averigua·
ções do que nos é necessario, e é agora que
se lhe acha. :para este, em que a Gamara neJlhwm meio tem, porque podem os homens,
que se ma;ndarem chamar, dizer que não querem, visto ,que nenhuma Lei os obri:ga a iaso,
e nem mesmo o Pvegimento da Casa, que tem
o nome de Interno, porque serve para dentro
da Casa; mas sirva para dentro ou para fóra,
nem ao menos temos esse pegadilho; é logo
fugitiva da questão a emenda; se se quer que
esta doutrina do Regimento se altere, não é
agora para aqui; a averiguação é de absoluta 'llêcessidade, mas faça-se pelo Governo,
como se tem praticado; ainda que eu já deGlaro que sou membro da Commiasão do Regimento Interno,. e .que se passar a Indicação
para o objooto de extender .para f6ra da Casa,
ha de .ser contra o meu voto, e nessa oocasião eu darei as minhas razões; por ora eu
me limito á outra discussão do :Marquez P,e
Aracaty, e instando ainda na mesma opinião,
que na outra discussão emitti; mando á Mesa
esta

mento da Casa; esta segunda nada tem d'i!
: cornmll'lll com a primeira; e portanto não se
deve misturar oom eHa, lá chegaremos a seu
tempo; e é notavel que o nobre Senador que
acaba de fallar, se&do tão methodioo e defensor do Regimento, tenha confun-dido esta 6
. duas questões, tendo elle mesmo confes,;;ado
que elles se devem tratar em separado.
O Sn. I!Annoso: ~ LeYanto-me para responder ao nobre Seuador; agradeço-lhe o
elogio de me considerar soctario da ord<>m,
; e do Regimento; e foi para manter isto que
falJei. V. Ex. deu para Ordem do Dia ambos
os objectos, e ambos foram li<ios, e postos ã
. discussão; e se eu fallei em ambos foi para
, dizer como disse, que se devia.m tratar em
· separado para provar a minha asserção era
preciso, que eu fallasse na mate:da de um e
de outro, aqui mostrasse que ellas eram dif! ferentes; é o que eu fiz, .quanto mais que
ainda não foi decidido pelo Senado que se
tratassem em separado, e estão realmente em
discussão as duas materias postas por v. Ex.,
que rme não chamou, n001 creio tenha motivo
para me chama.r á ordem.
O iSR. ALMEIDA- E ALBUQUERQuE: ~ Diz o
nobre Senador que não fallou fóra da ordem,
e eu digo que sim, porque o !Parecer não tem
emenda nenhuma; e como discuUndo-se o Pareeer, se trata de uma materia que se quer
, chamar emenda ao Pa.recer? Logo, fallando-se
; de outra cousa, .que não é Parecer, está-se
fóra da ordem; e qualquer Senador tem direlto de reclamar a ordem; é por isso que
acerca da ordem porque v.ejo que se está f6ra
del1a.

O Sn. BAliROSo:---{) nobre Senador achava
o remedio no Regimento; a sua opinião acerInstauro a 1• 'Parte da emenda do Sr. ca da ordem não me Iiga; é a onuneiação do
(-1arneiro
de Campos, ao Parecer da Commis- Sr. 'P.residente, quan{lo declara qne taes :ma~
f;ão na 1• üisoussão. - Barroso.
terias estão em discussão; e por isso proponho que fique adiada a Indkação do Sr.
Foi apoiada.
Carneiro de Campos, para se tratar quando
o SR. ALMEIDA E AIJ!UQUEI!Q<UJ>;: ~ 'EU se discutirem as emendas do Hegimento.
ereio que não estamos discutindo toda! li,S (.Apoiados) .
materias, que se deram para a Ordem do Dia;
O SR. Ar,MEIDA E AIJ!UQUinlQUE: ~ Como
llão de discutir-se umas depois das outras; se estão a pôr em discussã.o cousas muito
tudo o mais é confusão. Duas cousaf! ha a differentes, eu desejo sruber se o Parecer da.
tratar: o Parecer da Cornmissão que Yetfla. Commissão fica adiado, pm·que esta 'QUestão
dmp1esm€Jlte sobre a fuga do 'Marquez de paralysa a diS'lUSsão; mas eu já voto pelo
Aracaty, e uma emenda, ou ad<liçâo M Regi- J adiamento para. se pôr fim f, ç;qestàÓ.
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O Sn. RoDRIGUES DE CA:avAI.Ho:
O meio nha a fazer parte do Rtegimento I.n.terno cm.
de se sabir, Sr. Presidente, desta. questão, é não. Voltando agora ao substa.nol.al do p~
V. Ex. propôr se o Parecer envolve ou não cer, eu não posao accommodacr.qne a que se
a emenüa, e se o Senado decidir que nã-o, não dê J}Or Provllida a fuga do Marquex, ~Jem que
se fa:lle mais nella, e se sim, trata-se embora appare§f!l um só papel ou <depóimento, que
juntamente, que não tem ln-conveniente na. wpoie a voz vaga. Já está. dito muito bem
nhum;, o mais é esperdiçar o tempo, de que q~e este papel impresso nada prova., porque
muito carecemos.
pode ser apocrypho, oomo são muitos, n!i.o
0 SR. CARNEIRO DE CAMPoS: ~Quando obstante ter ahl o nome do Marquez de Ara·
na passada discussão se ventilou este Pare· caty; . ain-da que fosse manuaorlpto, deveria
cer, eu fui de opinião que se procedesse á a ass1gnatura ser reconheci-da legalmente,
averiguação do facto que a voz publica de· parn se proceder em regra, porque mesmo
nunciava ooerca da desapparição do Marquez nesse caso ,poderia a:lgum ma.levolo emittir
de Ara:ca.ty, porque esta voz publica, se-ndo esse papel para perder o .Senador; quanto
em multos casos fâllivel, não devia ser to- mais um Impresso! .Sr. ·Presidente,. o objecto
mada <:;omo sufficiente prova do faeto; ae· é muito transcendente, toda a madurella. 0
cresceu depois a exJ.stencia de um impresso, pouca para um c1.1.so de tirar a um Cidadão
que se pwblicou em nome do •mesmo Marquez, o emprego mais honroso que tem a Nação,
no qual elle declara o seu exHio voluntario; e de privar a mesma Na!)ão de um seu esmas podendo o impresso ser apocrypho, e at· colhido para zelar os seus interesses; e so-tribuido a um autor que o não escreveu, fui bretudo, o que maie peso ·me faz na. OOUfl{l.itambem .de opinião .que se nãO tomasse como 'ncia ê o precedente, que se 'iai estaJbelece:.·
prova; mas que se averiguasse, se no origi- nesta dedsão, e que para. o , futum muit~
nal existia a assignatura. do proprio Senador e muito nos põde comprometter; averigua-se
que se dizia ausente. A Com.missão, divergiu· a verdade deste papel impresso, e chamem-se
do desas idêas, assentou no seu Parecer, que flStes ·homens, •que podem depôr com oonhecibastava a ·conscíencia de cada um dos nobres mento de causa sobre este facto, taes ~omo
Senadores para se julga1· vago o lugar, e qu: os seus Procuradores, Domesticos e Credores,
se prooedesse á nova nomeaçao; impThgna-~S" e quem se diz mandava dar satisf.!l.f,ões. Tudo
este Parecer, e querem alguns nobres Sena isto junto pôde wnstituir pro·Va conveniente,
dores (e eu entro nesse numero) que se fa· -1 cujo testemunho pôde apparecer em todo
ça.m as diligencias, ainda divergem as opi · 'l tompo para justiftcar nosaa actual oonduniões, :porque querem uns que se manüem ~ta; o que até agora ha, nada vale, e só
fazer pelo Governo, e outroo que as faça a poderia servir em !Casos de muito pouca mon·
mesma Commis.são por parte do .Senado; ma~ ta, como, para não se namear o Benllidor !para
diz-se agora que esta ultima parte é fóra dr, :ammissões, c t ~.; o presente caso -é da priquestã.o; eu não o entendo assim, porque vejo meira ponderação; merece ser tratado com
uma .connexão immediata 1:mtre a questã•; 3. circumspecção ·que deve ser inseparavel das
principal, e esta, ta1 que as não posso desli- decisões que apparecere.m nesta Caaa, e dada
gar; quando muito, só se podem separar para por pessoas em quem a Nação tem de.()ooita.üo
a divisão da votação, como se faz muitas toda a sua. confiança. Este é o men voto, reve:e:es, e isto pertenee ao Sr. Presidente; mas provando o Parecer da Com.missão.
3JS matarias em si são muito connexaa; e com
0 S.&. ALMEIDA E ALBUQUEBQUlll: - 0 'll<r
effeito, se a averiguação do facto está em bre Senador acabou de narrar o ,que se tem
discussão, poflque nisto consiste a impugna· passado; porém não disse tudo, é nooessa.rio
ção, que se faz ao 'Parecer, como se rpóde s& dizer o resto. 'Pretendeu o nobre Senador que
para-r desta averiguação o modo de a fazer, a Commissão fosse encarregada de :proceder
isto é, se a deve o Governo fazer, ou a Com- a um exame; este negocio desapparooeu, pormissão? Sou port3!D.to de opinião <J.Ue não ~e que o ·Senllido já votou oontra, e o que se pas·
adie a Indicação, porque ella. é muito connexa sou no Senado foi outra idéa do mesmo nolbre
com a materia., que nos O<Xupa, embora Ye· Senador, fazendo um artigo partlcnlar no Re-
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gilme11t9.; são. cousas muito diatinctas. O .qua
se trlllta ~ora é da <questão do .Regimento,
cujo adiamento se pedio, e foi apoiado; o Sr.
Barroso o .vedio, e eu a.pezar >de conhecer (l
intempestivo da questão voto por ella.
O· SB. B.AmioSO: - O nobre !Senador prevenio-me em parte, e o outro illustre Sena·
·dor .que im.vugnou o adiamento •la;borou em
um pdncipio, a m-eu ver, falso; suppúz que
existia el'!l discussão a 1• parte da sua emenda, mas já se disse .que não existia; ficando
simplesmente a parte regi:mental, que ·de maneira. algu·ma tem oonnexão com o argumento
que nos oocu.va; eu posso pedir que se instaure de noYo; e instauran'!l013e, póde tra-

J

não o é,

O .Sn. ·JHA'I'TA BAoELLAR:
\Parece-me que
estamos discutindo aquillo so'bre que já se
votou; o Regi·mento diz (leu). Esta emenda
foi rejeitada, e se o Regimento a não admitte,
como tratamos do que já ca;hio'f
O SR. DUQUE ESTRADA: - .Eu. 'Offereço
uma emenda, que me parece eort.a.r toda a
duvida.
Deu a seguinte

tar-t~e.

Posto á votação o adiamento da 1•
parte da emenda {lo Sr. Carneiro de
.campos, foi a:pprovado.
O .Sr. 2° Secr.etario leu o Requeri·
mento do Sr. Barroso, de •que acim~
se ·fez m.en!)li.o, e para fallar sdbre
-elle, pedio a pa1avra e disse
O SR. ALMEIDA E

saber, para poder
instaura.

ALBUQUERQUE: -

faliar, o que é

EMENDA

Quero.
que se

O SR. P.llESIDENTE:
.Hl' a questão de po·
der a Commissão chamar testemunhas.
O 1811. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: -- Aca, ba-se de vencer que a questão -do ;Regimento
dependia de quando este fosse approvado;
não posso tomar pé al;gum nesta discussão,
·e não sei verdadeiramente qual ê a materia
em que se deve fallar.
O Sn. OLIVEIRA: - Eu ta:mbem confesso
que me não entendo com uma tal confusão
de lJJl.aterias englO'badas. Dau-se uma <Cousa
para a Ordem do Dia, e vem incidentes sobre
lncidentes; de modo que ·tem resultado um
perfeito barulbo de idéas, com -que ninguem
se entende. Ulm Projecto uma vez reprova-do,
não pôde reproduzir-se na mesma Legisla.·tura; . e agora o .Senado, rejej.tando à Petição
de nm Senador, torna a instaurar-se no mes·
mo momento;· eu. voto contra tudi> isto.
P.m. tenho .direi·to a
O SR. B.AIUliOeo:
propôr qwalquer emenda, que me pareça justa;
e a materla, que foi .adiad?., nada tem com j
a presente .q11estll.o.
•
O \SI!..

ALllEIDA E

Ar.nuQUERQUE: ·--

tudo, acabou-fle de votar que a

•

..

00\lll·Jnls'>;W

Tem i
,.,

na.o

podia fa~er -cousa aàguma por fóra -da Casa,
emquanto não fla&sasse o Regimento, que está,
adiado. Esta mataria depende do Regi-mento;
nós estamos no 6• anuo da .J:_,egislllltura, no
entretanto, não temos Regimento approva4o.
A Com.missli.o não póde tratar .{!e cousa al·
guma; então -diga-se -c.laramente: não se trate
desta materia, e continúa a ser Senador -quen'l

!

Proponho que ~:. verificsção d.a oexistencia
do autographo se faça por interm-edlo do G<l\'erno. - Duque Estrada.
Não foi apoiada.
O S&. CoNDE DE VALENÇA: - Eu oontinúo
a Yotar pel'O Parecer da Cmnmissão, pelos
mesmos fundamentos com que fiz a Indicação; então estava {)onvencido {!e -que o ·M.arquez <le Ara-caty se tin·ha ausentado, para que
tinha dados para isso, e o podia ·segurar pelo
testemunho de minha conscieneia; e agora.
aint~a mais dados tenho, e •muito mais positi·
vos. Hontem tive occaeião de fallar com dous
Procuradores .{lo Marquez ausent-e, que me asseguraram que elle tinha partido no paquete;
fni mesmo â casa do Marquez, onde um dos
seus escravos, e o de maior oonfiança, me se·
gurou, :que a casa já estava engajada no aluguel, porque tinha ficado por ·conta do Marquez, em consequenda de um contrato celebrado com o .seu.horio por fl annos. Este engajamento é feíto com mn Iuglez; o Marqnez vendeu tambeilll a mobilia, · e .foi este
mesmo In.glez o enécarregado de fazer publicar a despedida; á vista disto, nenhuma du\'ida põde restar.
Propôz finalmente o, .Sr. Presidente
á votação o Parecer da Commissão, e
foi approvado como tinha pa.s.gado na,
1 '· diwussõ.o.
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Eu peço a v. Ex. que
0 SR. ALMEIDA E ALBUQUEUQU!Il: Com{)
0 SR. BARROSO:
o ·meu voto em separado, e eu o o motivo, p'Or que na materia, que ee decidio,
se propôz, e foi aceita a urgencia, se fundou
manoo á Mesa, concebido nestes ter>mos.
Mandou, com effeito, assignado por na necessidade de ter completa a. Representação Nacional, eu por identMade de razão, pro:ma.i'IJ Srn. Senadores; o seguinte
p.onho tamibem uma providencia rucerca. do lugar .que foi dado ao Visconde da Pedra Branca, e que ain"da se não verificou, porque elÍe
Declaro que votei contra o Parecer da ainda não veio tomar assento nesta Casa.":
Oommif!São, na parte .que julga provada a au- para isto offereço a seguinte

~dmitta

D~;meia

dQ Marquez de Aracaty, por ser no-

toria. -

Bar'roso.
Marquez ãe Barbaoona.
- <Jond.e qe Lages. - João Evangelista ãe
Faria .Souza Lobato. - Visconde de S. Leopoldo. - L1~iz Joaquim Duque Estrada.

Requeiro que se officie ao Governo para
mandar proceder á nomeação de Senador,
para preencher o lugar, que ainda não foi ocSabre esta declaração de voto, disse cupado, e para. o qual 'havia sido nomeado o
Viscon-de da Pedra Branea. - Aim.eida e A~
O Sn. MARQUlllZ DE INHAMBUPE: - Pôde buquerq1te.
·
qualquer .Senador mandar o seu voto em seFoi apoiada.
parado, mas ê prohibido pelo Regimento o
dar as cam:la'S.
O Su. MARQUEZ DE ·BAIUIAcENA:-Eu ouvi
O Sn. BAimoso: - Não sei, nesse caso,
dizer,
que o Visoond·e da Pedra Branca tinha
como hei de <lizer que votei •contra a ultima
parte no Parecer, quando eu votei .que se ele- Ucença do .Senado; a ser verdadeiro este fagesse outro Senador. Eu votei sómente contra cto, que eu requeiro que se averigue, não se
a parte que julga prov111da a fuga do Mar·· põde dar o seu lugar por vago.
0 Sn. ALMEIDA

.queoz.

o Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE:
O Pa:rocer limita-se a dizer que o Governo mande

nomear Senador; o maia é a causa, que não
entra em -votação. Tudo isto se faz em sessão
__publica; {liganse o que se quizer, o Diado
apparoce; pena é que elle não ande em dia!
Cada um l!lpresente a sua opinião claramente.
O SB. MAnQuEz DE .!NHAMBUPE: - Todos
sab<rolos, que é necessarla a clareza; mas póde ilar-se esta sem alteração do Reg~mento.
O ISrt. BAimoso: - Peço a V. Ex. que
man{le ler o meu -voto (leu-se); approvo uma
parte, e a outra não.
O SR. .MARQUEZ DE INHAMBUJ?E: - São as
uUimas palaYras, as que me parecem contra
o Regimento.
0 SR. ALlUliDA E ALBUQUERQU!Il:
Algume. cousa ha na reda{Jção qÚe parece contra- ,
rio ao (Regimento; mas creio que póde pas- !'
oor assim -cómo está.

'I

O iSr. Presidente propôz se o Se- I
nado aoeitava a declaração devida,
decidia-ao que sl:m.

e:

'

\

E

ALBUQUERQUE: -Eu

não pedi urgencia do negocio, posto que fR.llasse na urgen:cia do outro, que acrubou de decidir-se; elle terá a· sua carreira 'Ordinaria.
Não considero se o Visconde da Pedra Branca
tem licença ou não, nem tambem nisso estou
certo; o caao é que eu só o -considero Senador desde o dia. que dá o jura1nento. Mas isto
é para quand·o se discutir a. In,licação, que,
se ao Senado parece, póde ir á. Commissão.
O SR. .SANTos PINTO:
O Visconde da
Pedra Branca nunca teve licenl)a do Senado,
ma.nclou ·dizer que estava doente.
O Sn. MA,RqUlllz DE lNIIA11rnuPlil: - O ,mesmo nobre Senador, que propôz a Indicação,
lembrou que ficasse á Commissão; e nem ~~
Ordem .que se discuta já.
Ficou sobre a Mesa para entrar na
ordem dos traJbalhos.
Entrou em 1• e 2• dioouf!São o Projecto de Resolução n. 16, do .a.nno
passado, dan·do a.pplicação aoo emoht·
mentos existentes nas Juntas da Fa·
zenda das Provindas maritimas do

Sessão de i9 de Maio

:1.76

l!mperio, e dos que ae houverem de
perceiber .peloa passaportes dos navl.os
nacionaes, e pelas Portarias ou Pas·
ses dos estrwgeiros, e para fallar so·
bre elle, pooio 11. Pflllavra e disse

como sobre o traje dos Ver0adores em oooar
aiões semelhantes, ê d~ parecer, que o referido Projecto . seja. coneebido na fór-ma seguinte:
A Assemblêa Ge.ra.l !Legislativa resolve:
Art. 1.• As Cannaras Municipaes não são
oorigada.s a ~UJsistir ás Footlvi:dad"es, e a acampan'ltar as Prooissões, que as Leis anteriores
á do 1• de Outubro de 1818 roar·cavam .
Art 2.• ·São considerad~UJ despezas municipues:
1.• As que se fizerem com a compra das
vebs para se diBtribuirem ·pelo clero secular,
e regu.la1· nas Festividades d'O Padroeiro das
respectivas Cidades ou Villas e na Procissão
de Corpo de Deus, e com o aluguel das que
se distribuem pelos Cidadãos.
2.• Com os Mooieos o Cirungiões de partido.
3.• Com luzes e agua para os presos, e
ordenado aos Ca:rc0ireiros das Cadeian a cargo
das Crum~,ras, nii,o tendo elles ourtros venci·
mentos.
Art. 3.• 'li'rcam revogadli.S tO<das as Leis e
mais disposições em contrario.
Paço do Senado, em 19 de 'Maio de 1831.

A dispooição des•ta Lei
approvada pela Assembléa Geral, porém
.não obteve a Sanocã:o Imperial; agora que.
·se repete, é para ganhar a legislatura marcada na Con-stituição. Já hontem clisse que
achava. differença em uma palavra; e com effeito, passando a examinar, vi <J.U<e O<nde está
a palavra - Provincia - tem no outro De·
creto
Presidenda. - Eu entendia que não
estava nos termos da ('.,oneHtulção, que man·
da que as Leis devem ser repetidas nos mes·
mos termoa, para terarn força de ser sanoclo·
ttadas sem veto no fl:m de 4 repetições, E'
possível que seja erro da Imprensa.
O .SR. ALMEIDA E Ar,BUQUEEQUE: - J á
hontem disse a minha opinião a este respeito;
não vou buscar a razão por que esta Lei aqui
vem, nem se trata de vencer duas ou quatro
legislaturas. Estou por esta J....ei, porque es·
tou convencido da Justiç9, ,della, e 'Por.que dá
proveito a quem trabalha.
Marquez âe Inhambu.pe.
Manoel Oa.etano
0 SR. SANTOS PINTO:
'A Justi(Ja do Pro· ãe LH1i~eida e Albuquerque. - Patri~'io José.
jecto ó conhecida, ·além de que, ha dua,s ter· àe AHneiàa e SUva.
ças partes para a Fazenda Publl:ca, não fi
Foi a;poia.do o Projecto, assim como
justo que naa Províncias se traJbalhe para se
v, urgenda requerida.
croner .no Rio de Janeiro em socego.
0

:SR. BARIWSO: -

já foi

Posto 'O Pt•ojecto á votaçãO<, foi approvll!do, paTa pt~.ssar 8, ultima discussão.
O !Sr. .Marquez de In:ham~mpe ·man·
dou a .Mesa, p·edindo a. urgeneia, o
seguinte

regra que se tem
seguido sobre estes Pareceres é, que vão a hnprim.i.r para entrarron na ordem doo trabaO SR. BARRoso;

lhos.
0 /Sll:,

A

PRESIDiílNTE: Muitos PrDjectos
apresentados po,r Commiaaões, tôm deixado de
imprimir-Be, quando a urgencia é grande, e
este talvez possa estar neste caso, porque estâ
tão .proxima a Festa d>e Cm·po de Deus, que se
A Commissão de Legisl~Wãó, tendo em fôr IJ, imprimir, não cheg-ará a tempo de de·
vista o Projecto de Lei, i.niciado nesta Ca- cidir-se a duvida, que a Camara tem, e que
mara, sobre a Festividade dos Paüroeiro'l das já o anno 'passado deu lugar a oote Projecto.
O Sn. MARQUEZ DE lNHAYBUPE:- A Com·
Cidades e Villaa e Procissão de Corpo de Deus.
approva.üo em 1• discussão para ser submet· missão viO< a urgmwia doote Parecer pelo que
tido ao exame da mesma Commissão, afim pertence 4 Prociasão de Corpo de <Deus, e a
.fle supprir as lamtnl\'S, que pudesse deaoobrir, necessidade, que ha de m&nter este sagrado
ad{licionando.Jhe a represootaf}ão da Munici- dever da nossa religião, oonserva,ndo uma ce·
pa;lidade de Ouro. Preto, que pede medidas 1e· rimonia tão augusta, e que sempre fO<i prattgae5 acerca das mesmas festividades, assim 1 ca.da por .U()SSOfl avós, e se pratioou em todo
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Mundo Oatholico; unio·lhe as outras parteil, l piar, e afi.m de se (lOm.'binar a doutrina de um
porque pooinüo-se uma decisão sobre ellas da I artigo com <mtro; creio; poia, que é conve·
-oa.mara de Ouro Preto, juntamente com a ou- r niente que oo imprima.
tr& parte, porque todas versam sobre desp3O Sn. JllARQul!lz DE INHAMnúPE: - Eu
sas da Municipalidade; "Yio quanto aos Cirur·l não duvidaria que o Projecto >Se reduzisse sõ
giões, que havendo nesta Crupital 60 Medicos á materia das funcções ecclesiasticas, e já sei
e 300 Cirur.giõcs, lugares ha no Imperio, e a razão por que a Commissão fez os outros
não poucos, onde não ha nenhrum Barbeiro, arti:goo, e agora accrescento que ehla foi poaiI!.Ue sangre, e se as Carrn&ras não fizerem um tivamente encarregada de encher as Irucunas
partido certo com que contem os Fa<Jultati- e não podia deixar de cumprir o que o SH·
voo, nenhum vai para o iil!terior, s6 pelo oon- nado lhe incu:mbin: visto :Pois a urgencia do
tingente das visitas; e a Commif)são, enea- 1" arti.go, separe-se muito embora para um
r&ndo esta necessidade, que a todos é pa· Projecto, que serve s6mente so'bre as Festitente, classificou a despmm com os Cirurgiões vidades, e o mais venha €1ID outro, aqui uecomo Municipal, como tem sido sronpre; não nhu1m inconveniente tem.
pareceu menos attendivel á Comrrnissão ap·
O .SR. JllARQUEZ nE B.ABBAOENA:-A quesprovar a necessidade de agua, e luz aos pre" tão é da urgencia; e que é o que urge? E'
sos das Cadeias, objecto de que por si mesm'J sem duvida o objecto da Procissão do Cor.po
se evidencia a carencia, e não julgo necessa- de Deus, cuja festa é de hoje a 16 dia.s, em
rio fatigar a Camara com -demonstra{lões, do cujo inte:rvano ha 6 dias santos, e só nos resque é tão evidente; finalmente, naquella que~J· tam 9 para passar a Lei aqui, na outra Ca·
tão do vestido dos Vereadores ean actos publi- mara, e na Sanc(ião; neste tempo é claro que
cos, pareceu á Commissão deveria adoptar no se não vence, e se não serve para esht ProBrazLl o que segue todo o mundo civilisado, ci&São, a urgenda desapparece.
pois que ean toda a parte os empregados, que
comparecem em lugares publicos, têm um
iP-osta a urgencia â votação, foi a.pcerto uniforme que os distingue de outros Ci:provada, e leu-se logo o Projecto sedadãos; e, o que se não pôde negar, se, fe·
gumda vez.
char os olhos á experiencia, influe consideravelmente para a conservação do respeito d3
O Sn. AI.MEIDA E Ar~BUQUIGRQUE: - Eu
que tanto precisaml as autorinades para ·bem desejo saber se esta é a primeira discussão,
'tl~43empenharem os seus deveres. ;São estas aa
ou se unimos " JJ:timeira com a segunda.
razões em que a Coonmissão se fundou; e pelo
O :SR. PRESIDEN'l'~~: - Esta é a primehn.
que toca á urgencia, que requereu, ella nasce discussão.
da proximidade da Festa de Corpo de Deus;
O Sn. AJ.1ii:EID.A. .~<; Ar.suQUERQuE: - Nã•)
o pela simplicidade, assim como da evidencia vejo para que sirva esta separação; este Pro.das necessidades, a que o Projecto acode, pa· jecto já foi á Co=issão, porqu-e a Commisrece que se devia dispensar a impressão, e são .não o apresentou por si, :loi lá mandado
!H"in<eipiar a discutir-se.
pelo Sena;do, para o redilglr com certas ·bases;
O Sn. ALMEIDA E Ar.suQrJERQUE: - Ji.Jste e se lá foi, é porque já tinha em discussão;
negocio podia decidir-se já, se fosse só a l'es- não tem du'Vi-da nen.hruma .que assirrn se paspeito das Festividades, mas envolve outras sou; e então porque se ha de ter por nuHa
materias, que me parecem exigir mais medi· uma discussão que j!á teve lugar? Eu julgo
taçã.o; pois que earrega as Ca:maras com des- que se deve :iá discutir artigo por arti.go.
l:l-eZas com que taivez muitas não possam; e
O SE. OLIVEIRA: - O que eu creio que é
s.3 essas despezas são indispensaveis, é então verdade, é que não foi approvado na 1" dis]weciso dar providencias para que não se dei- cussão Jlal'a pa#S'ar á 2•, na fôrma do Regixem de fazer; por isso eu creio que é bom mento; se esta c1isposi~ão é má, eu não trat~
mandar-se imprimir já, e <poderá ficar prom· disso, !lll6nào·o assim á Lei, é preciso que se
pto de hoje a:té amlan·hã, por.qne com effeito, cumpra.
em os Projectgs tendo mais de um artigo, nã{)
O Sll. 1\!!AnQUEZ DE INHAMBUPE:-Eu julse poderá discutir sem ter na mão um exem- gatva que estavamos na 2" dlsctWSâo; e por
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isso que.rla mandar ã Mesa t~ma emenda suppressiva no sentido que já fallei.
0 SE, ALMEIDA E ALBUQUERQUE:
A 1•
discussão é para se conhecer a utilidade do
Projecto; Já o Senado a conheceu, porque
até approvou a sua urgencia, logo está findo
objeoto da 1• di.scussão, e devemos passar
li, segunda.
O SR. BAnnoso: - Pa.ra que se ha de
q,uestlonar em mataria que o Requerimento
tem providenciado? Diz o artigo 99 do Regi·
meuto (leu); vê-se que a regra geral é que
os Projectos nascidos na Ca;ma.ra tenham discussões, mas logo que se venceu a u11gencia
são unidas a 1• e 2• diooussão.
O SR. SATUBNINo: - Parece-!ll1e que ouvi
ler no Relatorio que o Parecer era dado so·
bre uma proposta do Conselho de Minas, d
.sendo assim não ha mais que uma discussão
a fazer.
O SR. PRESIDENTE:
Perde o nobre Senador; o Projecto nasceu nesta Casa, e foi
proposto pelo Sr. Marquez de Caravellas o
anuo passado; mandou-se-lhe porém unir a
materia da Proposta do Ouro Preto, que se
gener~tlisou por todo o Imperio; e para evitar duvidas, se não ha mais quem queira fallar sobre este incid{mte, eu proponho ao Senado. (Apoídaos).

o

O Sn,

ALMEmA

E

ALBuQUKilQUE: -

Ai.n.-

da ~ccreooento mais á. razli.o que dei da au,...
pressão; porque o artigo não aô é ocioso, ma$
é até, pooe ser, prejudicial, porque dizendo-ao
que as Camaraa não são obrigadas a as-sistir
ás Procissões, poderão entender que s~ lhe.
prohl!be, de alguns quererem ir, pa.:ra. cumoprir
com essa dev~ão.
O S11.. MARQUEZ nm INHAMRUPE: - Este
objedo foi presente á Coonmiaaão, e agora
convém que o Senado deWbere; é verdade que
todos sa;bem que nin.guem é obrigado a fazer
senão o {JUO a Lei manda; mas em algumM
Camaras suscitou-se esta duvida, e entre el·
las parece-ano que a. de Ouro Preto, que pedio Jecisão, era preciso d·ecidir-se a duvida;
entretanto não me parece mal a suppressãQ,
pQrque não apparecendo o artigo vêm as Ca··
maras, que entravam em duvida, que se lhes
não impõe preceito para acompa1lharem as
Procissões e portanto podem ir, ou deixar de
ir como lhes parecer; voto portanto pela
emenda suppressiva
Posta. á votação a emenda suppre'f!aiva, foi aj}provad!1,.
Pasoou-ae ao art. 2•, ao qual disse

o Sn. .Ar,MEIDII. E ALBUQUERQUE: -Eu não
me opponho a este artig(), mas sempre vou
Posta a mataria ii, votação, decl- declarar um escrupulo, que tenho sobre elle.
dio-se que se unisse á 1• discussão Não acho justo que se dê a cer!l. ao Clero, e
C()lll a 2•, e entrando em discussão o aos cava.lleiros, e não se dê para Altar. Creio
1• artigo disse
que a Fabrica s6 -é obrigada a dar 6 velas, e
quando um sacramento exposto, é necessario
O Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - - Eu mais cera; e parecia-me que ;m devia marcar
assen~o que •!"te artigo deve ser suppri- esta despeza mais.
0 8R. SANTOS 'PINTOS; Jllmquanto á cêra
mido, poNtue diz que os VeHlv.dores não têm
certa obrigação; nada mais ocios{l, porque para o Clero ella é neceasaria,. mas eu quero
todo o mundo siJ,be que não havendo uma Lei, r upprimir o aluguel das tochas, isto é, dar
que mande fazer uma cousa, está-se desobri- !ugar a muita ra.pina á Fazenda publica; eu
gado de a fazer; se fcn'mos a marcar tudo mando á Mesa a minht,
quanto a Ca,mara .i\-lunici-pal não tem o-brigalilMENDA
ção de fazer, não nos faltava que •legislar;
requeiro portanto a sup[)i'ellsão do artigo, e
Supprma-se o aluguel das toohas.
Sanmando a, minha
tos Pinto.
Foi apoiada.
E1>fENDA
!Supprima-se o artigo 1". -

Al?neíd~ e Al-

!Eu não
Presidente, pa1'a que é esta suppreSllão;
a Commissão ];lropõefle maJor economia possi-

0

sei,

b!tq1•erque,

Foi a.poiada.

SR, MARQUEZ !lE lNHAMBUI'E:

SI',
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vel. Estas tochas são 'para os cavallciros, que
acompanham a Provisão para solemnizar este
A{)to religioso, e dar·lhe toda a decencla 'de
que esta solemnidade é digna; e tão digna,
que a Igreja, designando todas as festividades
]}elo nome - festa - chama a esta, por excel·
1encia - solemnidade in solem4~1Jtate connts
m~Tisti diz o epigrapho do Missal !Romano;
e é por esta àugusta cerimonia que se quer
<ttte os cavalleiros vão com as mãos abanando;
desculpe-me o Senado, a baixeza da expressão.
Elu não posso admittir tal emenda.
O Sn. SA:"!Tos [-'IN·ro: - A experiencia tem
mostrado que em muitas occasiões se repartem as tochas, e não são restituldas; ·e se que·
rem, dêm-se-lhe~ velas igualmente como aos
Padres.
O SI:. 6ATunxrNo: - IE' certamente digno
o reparo, que se fw..: em uma despeza, que se
()estina a uma cerimonia que toda a religiosa
Nação Brasileira solemniza com um l'emar·
cavei enthusiasmo 'Pio; todos os Cidadãos se
adornam com mag,nificencia, revestem a~: suas
(•asas de seda, alcatifam as ruas de flores,
tudo ·respira grandeza neste dia, em que o
Santo dos Santos cone as rna.s das Cldades
em trill'mpho; occorre.m a es:ta solemniclade
por excellencia, como bem disse o nobre .Senador, de leguas de distancia, os moradorc;;
do campo, cobrem-se .as ruall e janellas de Iu·
1uunerave1 povo, e todos adornados com o me·
lhor de ·seus enfeites; e é em contraposição a
esta pompa voluntaria, que esta Camara ha de
{lrohibir que se continue a dar a cêra, que se
tem de queima.r em honra do Altíssimo, como
o pretexto de que as pessones, por quem ella
se distribue, !W levarão como de rapina para
sua casa! E que pessoall! são estas? Os Caval:eiros das ordens militares! 1E' melhor, Sr,
Preoodente, não continuar em •tal discussão.
Votos.
0 Su. SAXTOS IPINTo: lDu tenho visto
que todas as confrarias levam tochas e não ha
nenhuma que as deixe de levar. ·Eu acampa·
nhei a procissão de S. Sebastião; leve! uma
vela de mi:nha casa. Não patrocino a causa
dos :Padres; patrocino a da 'Municipalida.de,
que não tem rendas Slttfflcientes, pugno pela
causa publl:ca.
0 'SR. ISATURNINO: - !Eu tam•bem pugilO
I>ela, causa da Naçãú, quando exijo que a Na(áo professe; e não me pejo de dizer que ad·
E
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vogo a causa '<los Ministros ·desta Religião.
Advogo, sim, >Sr. Presidente; se o nobre Senador .diz que levou uma vela sua para acompanhar a Procissão .de S. Sebastião, uma grande parte dos Padres, que são obrigados a ir á
Festa do Corpo de ·Deus, talvez contem em
vender .a vela que receberem para pagar o
engommado >da sobrepelliz com que vêm vestidos. V. Ex. conhece perfeitamente a verdade
da proposição que avanço. •Emfim, eu já p-edi
voto, por me livrar de fullar mais em seme:hante mataria, e nada mais digo.
O •Sn. Ar~:l.IEIDA E ALBUQUERQUE: - Isto é
uma Resolução .geral, e por isso não é só para
o Rio de Janeiro. Camaras ha que não têm
rendas para cousa alguma; e a r,ei determina
que a cansa das Camaras se faça ·destas despezas. Se se dissess:e que o Thesouro supprise, nenhuma duvida tinha em que se votassem
todas as despezas; mais pelo que toca ás Camal'as, .ficam como um onus, com que muitas.
não podem, isto é passivei para o Rio de .Janeiro, e para Cidades principaes, mas não o
é para a.s pequenas villas, esta é a differença
que !Who.
{) SR. MAI!QUEZ DE INHAMRUPE: '!'ami}em nessas .pequenas villas hão 2 nu 3 clerígo~;:, e outros tantos cavalleh•os, se é que os
ha, que não vão, porque não têm Manto, e
ordinariamente esses ca\•alleiros são dos mais
poderosos e ricos do lugar, que muito bem
dispensam a llropina da tocha, vendo que a
Camara não llóde dar-lhes; e se a <Camara com
':lffeito não tem rendas, ninguem a pôde obrigar a fazer impossíveiS!. Isto mesmo é o que.
<tco;utecfa nas Camaras antigas, que não tinham renda; e nem se fazia Procissão nas
pequenas villas.
O SH. .SAN'l'os PINTo: - Se eu não ouvisse
queixar os Procuradares das ()amaras, nii.o
fn.Uava; ga~"tava-se a cêra no •Rio de Janeil'o
com os que ca:rregam o andor de S. Sebastião des<le a capella até o canto da 1·ua .da
cadeia, e assim com os que carregam até a
Lgreja. ffil' fmt<htdo no priucill)io, que aqui se
adoptou; e foi com effeito sanccionado, que
se não dê brandão a ninguem,! que ~u me appuz a 1que se dessem tochas. '
o 'SR. RoomauEs DE CARVALHo: - .Eu fui,
Sr. Presidente, Ouvidor de uma Comarca, onde
nunca houve Procissão de Corpo de iDens,
Aquella Municipalidade, que não tem reniia, e
23
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querem fazer a Procissão, que a façam, porque será á custa dos Vereadores; taes são to·
llas as ·1.\'l:unicipalidades pequenas. Sobre esta
questão de tochas, que me parece muito pequena, eu não concedo que haja Cavalleü·o, e que
seja homem decente, que vá á Procissão, para
se ficar com a tocha, salvo como era em outro
tempo, que se davam como de propina, e não
se Hw pedia mais; porém, no caso de serem
aJugadas? 1Por esse principio já se não convidava ninguem para enterros com receio
chil que se furtassem tochas! rMas nós vemos que se fazem convites a meia Ciclade, o
Almanack na mão sem clistincç1to de pe;:;soas,
e 11unca ouvi dizer, que quantlo ia a enterros,
levava a tocha para casa.
0 Sn. I\'IARQU!<:Z JJE BAUBACENA: - Illu não
posso ouvir estas razões; todas me parecem
pouco proprias para esta Casa; se a Procissão
!!o Oarpns Ohr·is•ti se deve .fazer (como eu
desejo) não haja distincção de se fa11er nas
cidades, e não nas villas; o Pl'Ojecto deve vol1ar á Commissão, para que se veja o moo\),
com que se ha de fazer nos lugares oncie as
<:amaras não têm rendimentos; e ,que, pelo
meu voto, deveria s:er tudo á custa do Thesour o; não se deixe cahir o que ·é objecto de Relirgiiio; já se supprimio o acompanhamento da
Camara, e agora vai-se cortando pouco a pouco
até se reduzir a nada; perto está o dia da
Festividade, veremos como se ha de fazer.
0 Sn. ·PRESIDENTE: A procissão h a de
fazer-se, e todo o Povo ha de prestar a erJta
solemnidade. Eu fui á ·Procissão de ,S. Sebastião, para a qual se não dava cêra este
anno; e ha muitos annos que não vi tanto
concurso, e edificaçào. A procissão do Corpo
de Deus ha de tambem fazer-se, seja á custa
de quem fôr; mas parece mal que se diga por
quem é feita, se não fôr em virtude de uma
lei.
O Su. Ar,:;~mmA g ALnuqumnQUJB: - Pedi a
palavra para fazer unicamente o aditamento
da cê r a para o ai ta r.

O Sn. SANTos PINTo: - Eu pedi a suppressão, porque suppunha que o Projecto fal!ava em tochas, mas como não falia nisso,
retiro a minha emenda.

I
i
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Retkou com offeito a emenda, por
consentimento da Camara.
Posto o Projecto á votação, foi approvado sómente o 1° artigo, com a
emenda do Sr. Alrbuquerque, para passar á ultima discussão; a qual o Sr.
Presidente declarou que teria lugar na
sessão seguinte.
!Entrou depoiS! em discussão 1" e 2"
o :Projecto de Resolução n. I N, do
anno passado, franqueando de pone
nos Correios do Imperio todas as fo·
lhas periodicas e jornaes publicas; e
para ,fallar sobre elle pedio a pDJavra
e disse
O Sn. ·SATUHNINO: - Eu julgo que esta
Resolução está prejudicada; ha tres dias que
sobre esta mesma materia se fez uma outra
Resolução, que emendava o Regulamento dos
Correios, dado pelo Governo; e alli se acham
disposições differentes das que estão aqui; e
ele duas uma, ou as disposições desta Resoluç:ão se emendam, e ficam identicas com a outra, e então nada mais ocioso que duas leis
mandando a mesma cousa; ou esta 'Resolução
fica com differentes disposições para o mesmo objecto, e então muito mal parece que a
Camara em 3 dias revogue o que rfez, e:em moti v o justo, porque a ultima disposição é a que
lla ele valer.
O Sn. BAmtoso: - tEu estou em parte nas
icléas do nobre Senador; mas a outra Resolução ainda não foi sanccionada, e não sabemos a sorte que terá; se cahir póde discutirse esta que fa.z parte da outr;; e nesse caso
sou de parecer que fique adiada até a futura
Legislatura, porque então já se sabe da sorte
ela outra; proponho para isto a seguinte

INJJICAÇ<Í.O
lYiandou com eHeito a seguinte
EJ\Il~XDA

Accrescente-se no artigo o Altar.

Foi apoiada.

Proponho o adiamento até a Sessão do
anuo futuro, ou até que se saiba do resultado,
que tiver perante o Poder Moderador outra
se dê cêra para disposição Legislativa quasi igual que nessa
Sessão vai subir á Sancção. - Barroso.
Foi apoiada.

·----·---
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o SR. 'OLIVEIRA: - Convenho no adiameh· do de continuar esta administração, eu reta; é mais prudente do que julgar-se o Pro- I Ç[Ueiro que a 1Commissão de !Esta:tistica se
jecto prejudicado por uma lei, que ainda não reuna ú da Fazenda.
é lei pois que tal se deve julgar, o que ainda
lVIandou á. lVIesa o seguinte
não foi sanccionado.
ADDI'l'XMENTO
Posto o adiamento á votação, foi
approvada sómente a 2• parte.
Requeiro que a •Comnüssão de Estatistica
Seguio-se a 1" discussão do Projecto se reuna á da Fazenda para interpor em seu
de Resolução do anno ·passado, crean- Parecer, assim a respeito dos limites da nova
do V1l1a o Arraial do Tejuco; e para Villa, como da extensão dos lugares de Intenfallar sobre elle, pedio a palavra e dente e Fiscal, e o methodo de continuar aqueldisse
la importante administração.
•Paço do .Jenado, 19 de Maio de 1831.
O Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: Eu 11Im·q·z;ez ele I1vhwmbu.pe.
creio que é necesswrio dar alguma providencia
O Sn. AIJIIEIDA E AumQUERQuE: - Ao Inneste Pl'Ojecto acerca dos limites, que se pre- tendente dos IDiamantes, já se tirou o ordenatendem dar á Villa. Eu não tenho muito co- do na Lei do Orçamento, deixou de existir o
nhecimento da localidade; mas <fallando-se lugar, porque não se nomeou mais ninguem
aqui do IDistricto da demarcação Diamantina, para olle. O objecto aog·or.a é a creação da Villa
não <Sei õ":e isto é muito conveniente, e para no Arraial do 'rejuco, ·creação em qne eu só
proceder com conhecimento de causa, eu julgo ncho um onus: e nenhuma vantagem, porque
que será bom que vá á Commissão de .mstatis- lhe vão introduzir!, dustiças, sem as ~uaes tem
tica., da qual sendo ·:Membro o Sr. Gon1ide, passado muito bem até agora; isto .não é dizer
que tem bastantes conhecimentos sobre o locai que se não faça a Villa; o :Povo quer ter este
póde dar illustrações lá mesma Commis~'lão, titulo, tenha-o muito embora; mas não lhe
afim de dar o seu parecer sobre os limites. angmenta a consideração, que já tem; porque
O Sn. CoNDE DE VALENÇA: - Ha tempos, o Arraial é mais consideravel; quer a cidade
que veio nma proposta do Conselho :Geral da [ de I'il:arianna, e ainda que a Ca:Pital da P.roProvincia de Minas, onde se tratam destes li· vincia; tornando :porém â reunião .da Commitos; e eu julgo conveniente que a CommJgc missão de J.i"azenda, eu asgoento que ella não
são de Estatistica examine esta Proposta, don- tem os precisos dac1os para propor os meios
de pôde tirar illustrações, que lhe podem Ber de melhorar a administração diamantiua, pornteis.
que este objecto é muito complicado, e pre·
O Sr. Almeid("C e Albuquerque man- r cisa de grandes conhecimentos praticos, pa1':1
dou á ~fesa o seguinte
prevenir as innumeraveis fraudes: que se po1
uem praticar contra a Fazenda í?ublica; o que
REQUERBIE-:\''!'0
falta certamente aos nobres Membros da Commissão; nem têm á sua Gisposição documenRequeiro que o Projecto vá á (',ommissão tos que lhe aclarem este complicado negocio.
de Estatistica para estabelecer os: limites. A Camara dos Deputados tem entre mãos um
"llm.clcla e AZbuqt~e?·que.
Projecto sobre esta administração e seria talvez melhor, adiar este até que a.ppareça o outro, que é firmado sobre bases que esta CaFoi upoiado.
mara agora não tem.
i() :Sn. IMA!lQUEZ DE lNIIA::\IBU1'I~: lEU ap·
0 SR. !SANTOS .PINTO: - lEu estou pelo
provo o ir o •Projecto (L Comrnissão de ·Estatis- , ~diamento, porque com effeito se trata na
tica, mas visto que se trata de ser Juiz de iDi·l Camara dos Deputados desta materia, e já se
t'eito, o que tem no aeu cargo objectos rela.ti- acha em 2• discussão, e tambem o qne é ue1
vos á adminigtração diamantina, e tem de de- ces&ario deste 1Projecto está aqui (.leu); e quauterminar-se os limites que se tem de dar ao j to ao mais, trata-se na outra Cnmara.
Intendente e fis<:al, bem como sobre o metho·
O Sn. Coxmc DE VAT..KXÇA: - Pe{li a pab-

1E2
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vra pa.ra ler a Proposta de que fallei (leu) ;
Lei n. B, ambos deste anno, e em
em consequencia ha base para a Comrnissão.
seguimento rrs mais matcrias já desi·
está aqui; em consequencia lla ·base para ·a
gnadas na Sessão precedente.
Cmnmissão.
!f.. evantou-se a Sessão 'ás 2 lloras da
O •Srt. !MARQUEZ nE IxiiAMnuPB:
Não
tarde. - B·ispo Oa.pcllito 1lfúr, preslse ouvio (diz o tachygrapho Alves).
sidente.
Yisconfle ele Oa<Jthé, 1o seO Su. BARRoso:
Peço a leitura do Re·
cretario.
Yiscon(lc clc Oongonha.,9
querimento para ir á Commissão de Estatisti·
elo OamtqJO, 2" secreta.rio.
ca (leu-se) . A' vista do esclarecimento, que
agora deu o Sr. Conde de Valença sobre a
existencia da Proposta, em que se marcam os
limites, voto que vá á Commissão. NóS' estaSJESSÃ:O 1D'E 20 iDiE lfA:IO DE 1831
mos na 1" discussão; o Projecto é ntil; e por·
tanto na 2", t1rando·se aquella parte da Propost!l. do :Conselho, pôde collecar-se onde con·
vier; e assim andamos com este negocio para Di-scussão do Projecto que nwrca as despu::as
diante. O dizer-se que fique adiado até vir
das Oam.a.?'a-8 .ilhtt~ic!pa.es, co<:lt, (t Prooissã.o
a outra Lei, a Camara dos •Deputados tem
dtJ Oorpo de Deus. - D~senssão do Ptromuito que fazer, e nós muito pouco. Quanto
jecto ele Lei B, que t~ec7a:ra o cUa. 7 fl.e
Aln-U de l!'est-i·Vià(J)de Na;oional. ~ Di.~clt8·
á outra materia, que se quer incumbir •á Com·
missão, est!á prevenida pela Cama1·a dos Depu.~ão do Projecto de Lei., sobre ct m.u.aança
tados, e ahi cabe bem esperar por aquella
rlo Benaelo pm·a Ol~t:t·o edificio.
Disczt.~·
são do Proj'eeto ele Resol1tÇão aboli.ncl.o o
decisão; mas quanto á creação de Villa é negocío separado, e a duvida dos limites está
n.~o de ezwmcs •à.e pesca na. P:rov:i?~ei.a. do
tirada pela .Proposta, que .se leu, e pode pôr-fl:e
Oea1·á.-Disou.ssão ;ã.o Projecto •de Lcl sobJ'c
a doutrina que della se tira como emenda na
a eãif'i,ca.çâo rlos ccm•íterios na Prov.incia
2" discussão; e neste caso acho até escusado
Pianh:lJ.
que vá á Commissão de Estatistica.
O Sn. AL:I.IEIDA E ALnuQUEI!QUE: - Quero
Fallaram os Srs. Senadores: - Marquez
retirar a minha emenda.
ele Barbacena, 9 vezes; Presidente, 2 vezes;
Almeida e Albuquerque, 13 vezeS~; Conde de
O Senado consentia em que se re- Valença, 1 vez; Marquez de •JJniha.mbupe, 4
tirase:e o que se fez.
1rezes; !Barroso, 6 vezes; Visconde de Caethé,
ti vezes; Oli v eira, 3 vezes; Rodrigues de Car·
O Sn. l\{AnQUEZ DE INHA:lmUPE: - Eu re- valho, 3 vezes; Carneiro de Campos, 1 vez;
queiro o mesmo.
Aguiar, 2 vezes.

I

Foi-lhe concedido.
'Entrou em 1" e 2" dsicussão o Projecto de Resoluç:ão n. 42 do anno pas·
sado, sobre a creação de uma cadeira
de rhethorica, outra de philosophia,
e lendo·se os doue artigos de que constava, foram ambos successivamente
approvados sem impugnação.
'T\olndo'. entretanto dado a hora, o Sr.
P.residente marcou para a. ordem do
dia: 1°, a ultima discussão do Pro.iecto que se acabou de a;JYpro,rar na
precedente Sessão, proposto no parecer da ·commissão, acima transcl'ipto;
2", 2" discussão de outro Projecto de.

A's dez horas, achando-se presentes
2·8 Srs. SenadoreS!, abri o-se a Sessão,
e lida a Acta da antecedente, ·foi <tP·
provada.
!êXPElliENTE

o Sr. 1° Secretario participou, que
o Sr, íD. Nuno Eugenio de I,oclo, por
motivo de molestia, não po<lla com·
parecer.
Ficou o Senado inteir·ado.
o Sr. Conde de Lages por parte da
Commissão de ·Marinha e Guerra apre·
sentou o seguinte
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Ao Seuaüo remetteu o Conselho Gerai da
1." A Commissão de Marinha e Guern1.
Província de Minas Geraes uma representa· dando principio aos seus trabalhos pelo exação concebida nos seguintes artigos.
me dos pa;peis, que se achavam na• ;mesma
1". Ficam garantidos aos Officiaes infe- 1Com missão, julga de seu dever começal· pelos
l'iores dos Corpos de 1• e 2• Linha do Exercito l mais antigos . .Desta natureza é a representugeus Postos, e os soldado~ correspondentes.
ção do Conselho Geral da Província. de São
2.• Nenhum Official infel'ior será. prh'ado Paulo de 8 de Fevereiro de 1·830, na qual exdo seu posto, 8'enão por sentença em Conselho pondo os gravisslmos prejuízos causados !Hlf!
de Guerra.
rendas da Pt·ovincia pelo despacho de Offi3." Ficam abolidas as penas crueis, como ciaes de Estado íi\'Ia1or para aquella Província,
pranchadas, chibatadas, tornilho e outros cas· 1\ por tempo indeterminado, assim como pela.,s
tigos afflictívos, e infamantes, com que até repetJ.das promoções injus~'ls, que duplicam
agora têm sldo punidos os soldados, e suhsti· as despezas, porquanto os preteridos queixamtuidos por prisões, jejuns e exercícios mais ou l se, obtem despacho, continuando aliás os que
menos duros com pés calçados ou descalços, motivaram a preterição no gozo do soldo, e
fardas 1ás avess<\s e outras privações mais ou postos injustamenlle concedidos, pede provimenos sensivef.s, proporcionadas á natureza dencias, qu'e acabem de uma vez aqnelle abuso
dos delictos.
i•ntfolcnwel. A Oommi'ssão seria de parecer,
A Commissão de Guerra, ainda que reco- que se pedir>sen1. esclarecimento;; ao Governo
nheça a representação muito digna de atten- nara conhecer a exactidão da queixa e provição, porque pretende vigorar as 'garantias dos denciar competentemente, se pela circumstanCidadãos Militares, e o pretende com as me· ela da abdicação do ex-Imperador, não estilhares idéas, e princípios constitucionaes, que vesse chegada a occasião de instituir-se exaa. tornariam muito digna de entrar inuneclia- me dos abusos da administracão, entre os quaes
ta mente em discussão; confessa que a mate- muito figuram aquelles desta representação,
l'ia necessita maior desenvolvimento, e que As Conmüssões de exame estão nomeadas, e
fi muito propria para ·fazer parte da Drdenan- por isso desnecessario parece dar agora ulte·
ça do Exercito na parte da Legislação Crimi· rior andamento a este negocio.
nal; pois que não basta abolir ou crear penas
Paço do .Senado, em 20 de :IT'laio de 1S3L
ou dispor a formalidade da sua applicação,
MaTq·ncz de Ban·bacena. ,._ Bento B(wroso
mas necessario é para classificação dos crimes, Pm·eira. - aonde ele Lages.
o que só é proprio em um 'Corpo de Codigo,
que. já se a:cha em :Projecto; portanto, é a Coml)AHEOEB
missftO de parecer que a representação fique
adiada até a discussão do mesmo Projecto de
z•. o Conselho Gorai da Provincia da Bahia,
Ordenança do Exercito, que deverá apparecer
fazendo
a exposição dos 1gravíssimos incomconforme dispõe o paragrapho 15 do Cap. go
e
prejuízos que soffre a 'Jlropa da 2"
modos
da ConstituiQão,
Linha
da
mesma •Provincla, fazendo constante
'Paço ela Camara do Senado, em 21 de
serviço fóra dos :Disbriratos dos ~·espectivos
Maio do 1881. - ilfw•qt~ez .de Ba:rlnncewa.
Corpos, pede que se Decrete que nenhtOn sol·
Bento Ba.rroso Pereira. - Ootule ãe Lages.
.Depóis de ser novamente lido pelo aculo ele 2• L'!nJw cWs D'ist·detos de fóm ela OiSr. 2" Secretario, ficou sobre a Mesa
para entrar na ordem dos trabalhos.
t]gual destin·o ~iveram mais clous
pareceres da mesma Commissão, apresentados pelo Sr. Marquez de Barba·
cena, e concebidos nos seguintes ter·
mos:

rlade seja coa.g-ido a 1m:urchal' pant jarter o se·rv·i.ço 1l'a 11~:esrna Oidatle se1n uma ca:1~sa U1'{len~
te, qne se}ct cwaliad·a tlelo Presi.dernte em· Oonselho e mio com,o tWescntr.m·ente, pelo nz,ero
arbU;·io do Oomlntanclatltte Militar, e elo PrcsidmtJte, hcwena.o a exper.f.en•cia ntostl'aclo a li·
gei.reza e facfl;Ulacle catn· q1w os PJ'cs'i;Jentes
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Ui'ln ctnmuidn sem o m.enor esotu.1m1o, e

CiV{['IJW

dos m.oti·vos.
A Commissão não encontrou documento
algum junto á repr<>..sen taçíi..o, pelo qual se pro·
vasse a exactidão de tão grave accusaQão con·
tro os !Commandantes e Presidentes, mas como,
independente de haver existido ou não abuso
da parte do-s Commandantes, ou comlescendencia dos Presidentes, collYeniente seria a .clau::mla lembrada pelo Conselho Geral de se
accrescentar ao artigo 30 da Carta de Lei de
20 de Outubro de 1823 a palavra -- em Conselho - entende a Co1~1missão que terá ·lugar
reformar o citado artigo, quanclo at€ o mez
de Julho não tenha passado a Lei para a creação ·das Gtmrdas !Nac:ionaes.; visto que por
aquella. Lei se estabelece tudo quanto recla.·
ma e deseja o Conselho da Provincia em beneficio dos Milicianos e Lavradores.
Paço do Senado, em 20 de Maio de 1831.
- Marquez de Ba1·õa.cmw. - 0(md.e ãe Lages.

Bcu to Barroso Pereira.
PecUo a palavra, e sendo·lhe conce·
cU da, disse
0 .Srt. MARQUEZ DE BAI'.IlACI:NA: - Aproveito a occasião, em que se 1•epetio a leitura doa
Pareceres, para ehamar a. attenção dos illustres :r.'Iembros da Commissão do Regimento
Interno sobre o tempo, que nos consome esta
fórmula inutil e .Iembl'ar-lhes a necessidade
'
de reformar nesta
parte o mesmo Regimento,
reduzindo a uma sõ estas duas leituras.
Sn. PREsiimNTR: - A Commissão nã{) deixará de ter em Iembrant;a o que o illustre
Senador acaba. de ponderar.
o .SR. 1\'IiillQUEZ DE BAEnAeE:s-A: - A Commissão -enearregada de examinar a casa em
aue esteve a 'l'ypogra.phia Nacion·a1, e ver se
;ara esse .edificio se podaria muda1• o Paço
do Senado, não o achou com <aS necessarias
}}roporções para o referido fi,m; mas o illus·
tre 'l\'l:cmbro da. Commissão, autor do <Projecto adiado na sessão precedente, que versa
sobre este abjecto, de a.ccôrdo com os .mais
Membros 'Cla Comm!ssão, se propõe a 'retirar
•O Projecto, e ·redigir um OUtl'O, para OOifiC.!l.l'·Se no local, onde <actualn1ente existe r.
Acaüemia Militrur, um <Paço com as necessa·
rias accommodações para ambas as Ca:tlla<1'aS.

o

\SR.

Ar,1'tiEillA

r•

ALBUQUERQUE: -

Não

tenho 'Cousa alguma a accrescentar ao que
e:xpôz o nob1•e Senruior. Se o ·Sen.-.do convier
eu reformarei o Projecto, e então em lugar
de se dizer, que - se lnude o ·Paço .do .Se·
nado - poderá dizer-se, que - se mudem os
Paços de ambas aos Camaras - visto que o
local, eru parte occupado 1wla Academia Militar, offerece todas as proporções necessarias
para isso.
O ISR. 'PRESIDEN'l'E: O Projecto que pro·
põe a mudan{la ·do Pa!;:o do Senado, ficou houtem adiado pelo motivo de se ter nomeado a
Commissão, que -deveria proceder ao exame
da casa da Typogr-aphia Nacional, e 11omo en
não tJsperava que a nobre Commissão dêsse
hoje parte {!e haver ooncluido essa incumbencia, por isso não o dei para a Ordem do
Dia.
0 ·Sn. Ar,i11EIDA E ALBUQUERQUE: - 'Não
obstante não ter sido dado o ProjtJcto prura
a Ordem do 'Dia, nenhum inconv<Bniente ·ha,
em se decidir agora mesmo, se o Senado 'con·
vêm, em que se reforme ou não; porque se
quizer que se reforme, e se apresente outro,
bem; qua:ndo não, discute-se este mesmo.
O Sn. BAEP.oso: - Oreio que seria a.cet··
tado mandar o Projecto a uma Commissã{)
pa.ra ·reformal·o, unindo-se ti essa Commissão
0 illnstre Autor do mesmo Projecto.

R"Smetteu â l\iesa .a seguinte
INDICAÇÃO

"<Proponho que, á vista da informação
verbal dada -ao Senado pela Commissão de
ExamE.\ 'Vá o Projecto adiado sobre a .mu·
c1auça do Paço (lo ,Senado ·â Commissão de
Fazenda prura o '!:eformar, unínd0<3e ii mesma
commissã.o o nobre Autor do Projecto. Salva {t ·reda.cção. - Ba,?Toso."
Sendo apo!a.da esta Indicação, foi
,depois sem impugnação a.pprovada,

Continuou a di-seussão adiada pela.
hora na sessão precedente ·da '1\rono.sta do ConsBlho G-eral da :Provinda
~lo PiG.uhy, 1·eduzida a 'Projecto de
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Lei, sobre a üreação de cemiterios na qualquer !C/Utro, que fôr mais conveniente.
mesma Província, começa;udo-se pelo Assim acho, que deve passar o Projecto.
0 1SR. ALUEIDA E ALBUQUErtQUE: - p_,; 11
aTtigo 1", a respeito do qual orou nos
seguiu tes te.rmos
penso, que o Projecto não deve passar. Que
se estabeleçam cemiterios, não entra em ·duO Sn. 'ÜLivgulA: ~ •Sr. Presidente. Este vida, nem é doutrina nova, pois que lla umas
artigo deve pa;ssar, porque além de ser util, Ca1·tas Régias, que mandam que se ·não ennão contém disposição alguma. que se oppo- terre senão e:ru taes luga~res, porém o que me
nlla á materia da Resolugão do ·Conselho Ge- parece, á vista da materia do .Projecto, é que
ral, que foi remettiíla ás Commissôes de Fa- oe quer dal' um Patrimonio especial par·a a
zenda e Ne:;;ocios Ecclesiasticos, as qua.es a P·rovíncia do Piaully; se esta Província tem
reduziram ao presente Projecto. No ·artigo direito a senielhantes favores, é necessario
segu:nclo se determina, que os cemiterios de fazel-os ·tambem extensivos 11 todas as outras.
todas as Freguezias da 'Província serã,o edi- Se viesse na Lei do Orçamento uma somma
l'ica<los fóra llos recintos ·das igrejas nos lu- designada para todas as 'Parochias fazerem
gares - onde convier:-clisposição esta muito cemiterios, muito .bem; mas exceptuar-se unin1ais lata do que a da Resoluçfw do Conselho camente a Província de ·Piauhy, dando-se-lhe
Geral, onde se limita a ,edificação de cemtte· não só o dinheiro, que ha em .ser, como os
rios a um unico na Ca;pítal da Província, e rendimentos futuros -dessa Capella, que vem
em um lugar positívamente ·ílesignado; o que apontada no •Projecto, não estou por isso.
nào me parece n·a verdade coherente, porque I:í'aça-se o cemiterio, mas como se fazem em
sendo este objecto da privativa attr~buição todas as Parocllias, e não por meio de gragas
das Carnaras Municipaes, na fôrma do seu especiaes, que sempre são odiosas.
RegHnento, compete-lhe tam!Jem a designa.O Sn, OuvEmA:
Pelo qu,e diz o nobre
~.:ão do local conveniente paQ'a a sua edifica· Senador, <Jegue-Be que quando se tratar de esçirm. Supponho porém que essa vereda desi· ta·belecer qualquer Academia em u.ma das Prognada .pelo lCouselho seja o ponto mais apro· vincias, será pteciso estabelecei-a. igualmente
prhHlo para aquel1e fim, pôde muito ·bem ahi nas outras todas. A •Província do Pi•auhy não
ooificll!T-se, porque dizendo-se no p,rojecto tendo quasi rendimento nenhum, ·conceílido
onde convier - nem se approva, nem se des· pant as suas dcspezas, não sei que muito seja
approva.. Quanto aos rendimentos applicaclos dttr-se-lhe agora esses dons contos e duzentos
para as despezas, é um dinheiro para assim e tantos mil réis, pedidos pelo Conselho Uedizer, morto, que pertencia ao ·Fisco. A' vista l'a,l para t'L edificação do cemíterlo. Pois ha
do que deixo exposto, parece-nw, que o artigo de negar-se a esta P.roYincia um soccorro, de
deve passar. Tocarei noutra circumstancía, cm que necessita, extrahido das suas proprias
que o Projecto .dh'fere da Resolução do Cem- rendas, do seu •mesmo patrímonio, qua.ndo to·
selho Geral; nesta, !}ropondo-se a edificaçi\.o dos os annos se mandwm d·a Província. do ?/Iade um só cemiterio na Capital, wpplica.va.m-se ran:hilo oito ou mais contos de réis para mapara esse fim todos os rendimentos, em que nu tenção da do Pará? Assim como se .soe·
já fallei; ao mesmo tempo que naquelle se correm, niío só esta, mas tambem outras Progeneralisou essa. medida applicando o dinheiro vincia.s, por que razão se não ha de conceque sobrar, para a edi·ficação dos cemiterios der á üo Plauhy o pouco ctue ella pede? Um
das outras Freguezias.
tal procedimento seria uma injustiça, e nunca
O •SR. l\1ARQUEZ DE BARBACEXA: - Não poderei dar-lhe o meu consentimento.
o sn. AUIEIDA E ArJnuQuEnquE: - Diz o
vindo especificado no Projecto o lugail' onde
se deveria fnnda.r o cerni teria, como veio na no'bre •Senador, procurando formar-se nos meus
Resolução do Conselho, muito de proposito argumentos, que no caso de se estabelecer uma
puz duvida a esse respeito na sessão anterior; Aca.demia em uma Pmvincia, se cJ.everá esta·
n1as á vista da exposição, que acaba de fazer 'belecer em toda..s; não é assim. l'lntre cemi0 ndbl'e Senador, des·apparece a minh<t duvi- terios e Aca(lemias ha. uma differença •não pe·
da, porque a Camara Municipal pôde não só • quena, e de ·certo não offerecem paTiclade de
.escolher o lugar marcado pelo Conselho, mas 1 argumentos, debaixo de mais é um ponto, em
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que uma e outra cousa podem ser considera- Assem
r 1bléa Geral
. com "'"edidos' nem .agora o<>
das. Temos aqui no :Rio <le Janeiro uma Aca- orma .sobre objecto que deixe de ser util
demia Medico-Cirurgica, ha outra na J3ahla e seus habitantes; e por isso Julgo que deve
Minas tamhem procum ter uma; e é isso por PlHlS~,r a 'Rlesolu!)âo, seja particular ou seja
oo
ora tudo o que existe entre nós de semelhan· rmbllco o rendimento qt1e "v
.quer applicar
tes estflJbelecimcntos, não porque elles deixem para ·a obra pretendida.
de ser de grande utilidade, mas porque não
. 0 .SI!, ALMEIDA }; ALBUQUEHQUI': - Exapodem sel) creados de golpe. Não acontece lUlllemc-s qual é ·O .negocio ·sobre que repreporém o mesmo .a respeito de ccmi:terios, pois senta o Conselho Geral da Provincia do
quando se der dinheiro para se edificarem Pia~hy. _Lembrou-se o Conselho de propô·r à
mt p.rovincia do Piauhy, .deverá tamhem da:r-se e~ifl.cacao de um cemiterio na Capital da PrJpam que se edifiquem em todas as outras. Ymct~, e applicou para esse fim com partiDisEe mais o nobre .Senador, que se mandava culandade os rendimentos da Capella de Sii.c
dinheiro do Maranhfto pára o Pará; e que iem José, que se acham 1'ecol11idos ao cofre da
isso .d·e extraordinario? O dinheiro das Pro· .Junta da Fazenda Publica, na importancia de
vb1cias pertence á Nação, e entra em uma d~us eontos e duzentos, e tantos mil réis, a.B·
(íaixa geral; Jogo .pois que este dinheiro en· sm1 como os mais, que se forem recolhendo.
t.rlt em uma <!aixa .geral, é preciso que d-es·ta Chamrt·se a estes 1•endimentos bens do Fisco,
venha a sahir o soccorro paTa todas as par- por serem :naturalmente daquelles que foram
tes; se lla '!1eceBsic1ade ·de cemiterios em confiscados oaos Jesultas,
que ha na Junt't
Piauhy, ha tam:bem a mesma necessidade em da Fazenda, e talvez aqtii no Thesouro, escri·
Pernambuco, Goyaz, Rio de J.aneiro, etc.; e pturação separada debaixo do titulo de - lnestou até peTsuaclido, que no Piauhy é onde confidencia - e que agora constituem rendi·
menos se carece d·e cemiterios, ;por ser Pro·· menta da Naçlí.o. 1Se essas quantias, que S':l
vi-ucia muito pouco povoada. Emfim eu querJ pedem, não entraTiam de certo nos {)ofres j a
igualdade, e não .YotaJr despezas para ·a Pro· .Tmtta da Fazenda. Além disto, pretendendo o
vincia do Piau'lly em particular.
Conselho edificar um cemiterio na Capital da,
0 SR. .J.\L~nqUEZ DE !NHAMDUPE: - Eu de- Província, as Commissões de Flazenda e Nesejaria que o illustre Senador, que tem de· gocios Ecclesiasticos -entenderam, que êSSa
fendi<lo o Projecto, me explicasse o •titulo, ou providencia deveria extender-se a todas as.
fundamento, com que foi I>erc~bida essa quan· Freguezias; mas eu creio, {lUc ·se 'é justo dartia. de -dous coutos duzentos e trinta e cinC'.) se ·dinheiro para os Cemi:terios de Pianhy, on·
mil oitocentos e cincoenta réis, que já se a.cha tão tambem se deve d·ar para os da-s ou traz
recolhida ao cofre .(la Junta da Fazenda Pu· Províncias, onde sem ·duvida ha delles maim·
blica, e se pretende appliear paTa a. edificaçao necessidade. Uma Capella, qu.e talvez estej<t
do eemíterio; pois que JJcm do lPro.iecto, nem situada 11um pequeno recanto da 'Província <l•J
da P.roposta do Conselho Geral se pôde colli- Plauhy, h·a de te1· um cemiterio; e aqui. no
gir .perfei•tamente se pertence ã Fazencla Ptt· centro de uma cidade populosa ha de existir
blica, se á F!libl'iea da {1.apella.
a Igreja do RosaTio, onde se enterrt'.lll centeO Sn. DLIVEIUA: -- ··Sr. Presidente. ·E' misnares de Dorpos, e não h a de conc;od er-se-llHl
ter que tm·ne .a fll.llar sobre esta mataria para esse ·fim um cemiterio? A razlo por
para me excplicar com mais clrureza. O meu que elles não estão .ainda generalis-adoa não
a1·gumento foi, que ·se acaso se suppria ·com os é pela falta de dinheiro, é sim peio desleixo
readimentos de umas Províncias a outras, da Administração, pela falta que ha de zeló
p-al'll, se acudir â.B neceflsidades das {LUC não
e de verdadeiro interesse pelo 1bem publico, e
têm om que ~:ratisfazer ase suas despezM:. com
porque ha muitos individuos, que assenta-m,
muito maior Tazão se «evia conceder ás que que o corpo, <1ue não é enterrado n.a igreja,
têm a·;cmdas proprias, M quantias que fossem não fica sepultado, segundo os ritos da Chris·
necessarias pnra obr>~s de reconhecida utilidata.ndade. Por consequencia, sendo a edificação
de, qual esta, que exig<> a Provinda do Piauhy de cemiterios um objecto de necessiüade, não
a. custo de tão diminuto {lispendio..A Provin·
só para o Piauhy, mas ]Jara todas oas outr.!'W
cia do Piauhy de certo n1ío tem faJtiga<1o a
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dinheiros 'da Nação quantia alguma, senão
quando na <Lei do Orçamento fõr decretada.:
u não se queira fa7..er um privilegio exclusivo
ele ccmiterios em fa:Vor .da Provincia do ·Piau·
lly, onde elles eão menos ·necessa1'los do que
cm muilos oulroCJ lugares.
O \SH. Oun:mA: - Eu não vejo, Sr. Pre·
sidcntc, que inconveniente possa resultar de
se faze!' esta concessão, antes estou, que se
deva ·annuir ao pedido do Conselho Geral, por
isso mesmo que o Piauhy é unH\. Provinda
central, onde nas ·grandes Cidades a ver se·
pultar os mortos em cemlterios. O Conselho,
l'econhecendo quanto é damnosa, o até inde·
cente a pratica de enterrar os cadaveres den·
tro das Igrejas, que de orclinarlo silo situa·
das no centro <las povoações; e tendo em Yista
melhorar a sorte dos povos a este ·respeito,
propôz a Resolução, CJ\le deu motivo ao Pro·
jecto, de que agora nos occupamos. Para isto
ni\o se tra·ta de despender dinheiro da Na·
ção; o sim dinheiro que é o rendimento de
uma Capella da Província e das ·respectivas
F'reguezia.s, onde ha de ter lugar a preten·
<lida edific-ação dos cemiterios. 1N1\o vejo por·
tanto razão .algnma, que plansivel soja, paTa
lhe recusarmos a ·nossa approvação. Se esta
pois lhe fôr negada, então deverei concluir,
que não so quer proceder com igualdade a
respeito da Provincia (lo ·Piauhy; e tanto mais
deverei pensar deste modo, quando dbservo,
que já foi supprimido na Villa da Parnahy,ba
uma cadeira da ·grammatica. lrutina, que allí
exist.i<L depois de muitos armos, ao •mesmo
tempo que em out·ras Províncias se têm creaclo cadeiras de logica, rlletorica, francoz, etc·,
accrescendo ainda serem feitas muitas dessas
ereações á custa dos proprios rendimentos.
O Sn. íVJAnQuEz DE llAimAcEsA: - Qnando
votei pelo Projecto, pareceu-me qw:; o rendimento, de que se queria dlspõr, ora 1)t'Opriamen•te da Capclla de ·S. João, .e nilo üo Cofre
Nacional, bem que nelle esUvesse Tecolhido.
Suppun'ha eu então que estando esta Capella
collocada em alguma Fazenda Nacional, acou·
teeer:'t que {l Administrador da mesma Fazen·
da achando--se encarregado de recebe1' aquelle
re~dimento, em lugar de o entregai' ao Vigario, {) recolhera ao Cofre Nacional; e foi
nesta lut.el!lgencia, que <êU votei, conto 'já
E

nho agora colligido, que o rendimento é da
Nação; e como para constl'UÍ1' osso cemHe·
rio não é o mesmo applicar a renda d·a Nação, que app!icar a da Capella, por isso julgo
neccflsa.río examinar ;:;ste negocio com mai,s
atteação.
O Sn . .1\'Lu:quEz rm lNIIA:.\IBUl'l';: - Peço
fJUe se leiam os documentos que serviram de
fundamento ao Parecer das Commissões.
l<'oi satisfeito pelo Sr. 2• Secrcta!'io,
e logo disse
O •Sn. ALolEWA Jo: Ar..nUQ1JEHQUE: - Sr.
Presidente, que a Capella de S. João <lo Piauhy
é <la Naçf10, ·se vê >Sem .dlfficulclade pela sim·
ples leituN\ .do Pr()ljecto, Eu o le.io (Leu,).
Ora, se não ternos certeza de que este rendi·
mcnto ela Capella <lc S. João f}crtença, ou
deixe de pertencer á Fabrica, é preciso antes
de tudo investl.gar mais a fundo este nf>go·
cie; entl·etanto cu estou muito inclinado ii
acreditar, que o rendimento da Capella não
p&rtence por titulo algum ·á Fabrica, ·pois assim como a parte do ren;;limento perteneente
á Fabrica da Igreja da Cidade não entre nos
Cofres Na·cionaes, t!j.rilbem não entraria este,
se acaso perten<.:esse á ;J!,aJbrica da Capella. I•:
qual é a razf<o por que elle entra? E' porque
pertence á Nação; é por ser uma renda das
Capellas daclas ao Fisco. Por consequencia, ~c
é justo dar-se do dinheiro naciona.l para. cemiterios da Provlncia do Piauhy, é por isso
que ou digo que então se deve t!l:mbem dar
para os de todas a.<> outras Províncias do lro·
perio.
O Su. Ouv~:mA: -- (Não se entende a de·
cHraç:ão do taehygl>apho Alves),
o Sn . .CONDE llE LAoEs: - Discorrendo em
favor do artigo do .Projecto, rematou {) seu
disCtll'Bo dizendo: - Portanto deve-ae conceder o que pede o Conselho, não íi!Ó porque a
obra, que se pretende edificar, é interessante,
mas atê porque a despeza ·tlâ{) € grande. V.a.·
mos seguinuo o nos.'lo systema de acudir ful
necessidades publicas, porque o dinheiro, que
se ·despende para .esse fim, l\Unca sm·á di·
nhelro perdido.
O Sn, MARQUEZ DE lNH.UlnUI·~c:
Não se
queira confundir aqu1llo que é 'Renda Naeional com aqulllo que pertence tí Fabrica dessa
24
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Capella ·fiUal. ·Primeiramente ha a notM, que
ella está situada no sertão; todos sa;bem que
dos rmHUmentos das Igrejas uma pa1'te é para
o Parocho, .e a outra para ·a Fabrica, a qual
se despemle em guisamentos, etc.; ora, vendo
nós que a maior pa.rte das Igrejas nas Capi·
taes tem gt•andes renclimentos, como podel'ia
uma Capella do sertão produzir uma quantia
tal, que a pessoa. encarregada de a receber,
se désse ao trwbalho de entrar com ella para
o Cofre Nacional! El, segundo luga1·, se ·a
quantia. de que se tetl'ta dispôr, provém de
bens encapellados, como tuclo me induz a
acreditan·, fôrma. por consequencia uma parte
dos rendimcmtos da Nação, e della nilo devemos agora dispor de sorte alguma para bene·
ficiar uma ,,ó Província com exclusfta da;; ou·
tras. Voto portanto contra o P>·ojecto.
O •Sn. SATUHNil\o: --- Quanto se tem dHo
sobre este ne.gocio é fundaclo em coujectu'l'as
por falta de illustração de factos. Sendo assi,m, seja-me licito esta;belecer tambem a mi·
nha conjectura. ,J1Ju .supponho, que os dons
contos, que, como em deposito, se acham na
Junta ela F-a~r.enda, nfto pertencem ao rendimento, provindo ·dos bens encapellados, mas
do pé de altar da Igreja ou Ca.pella curada,
que existe nessas terras, ou 'Fazenda encapellacla, e o ma.io.r fu'lldil.\mento, que tenl10 para
assim suppôr, é ver, qne esse dinheiro se
conserva ·em separado, e como em deposito,
do que não havia necessidade alguma, se elle
fosse producto dos bens encapellados, que se
acham incorporados .nos Proprios Na.cionaes,
applicados geralmente ás clespezas da. Provinclf!; esta mesma separação, de que se falla
na 'Proposta, dá idéa. de que semelhante dinheiro não faz parte dos rendimentos gera.es
da Nação, á qual os bens encapellados pertencem. Nestes •termos estou persuadido que elle
pertence á Fa•brlca da Ca.pella, por ser proveniente dos bens ordímvrios, como das sepulturas, dobres de sinos, festas, etc., etc.; e
isto certamente nfto pôde cha.mar-se rendimento nacional, porque tem uma outra origem .muito differente, ela que tem os rendimentos da XaQão. Ora, como esta Igreja e:>ttwa
n.a Faztmda eueapellada, que se incorporou
nos ,Proprios Naeionaes, o Administrador da.
Fazenda entrou com o r,enclimento da Fabl'ic·a.
para. o Cofre Pnblico, e I{t se conserva. ?-resta

Ul'í.t

destino legitimo a este dinheiro, que uão
seja para um fim pio. ü cemiterio pedid1.1
pelo Conselho Geral é uma applicação a mais
adaptada possivel para esta somma. 1ll com
effeito, ainda que eu supponha um pouco
exaggerada -a. razão, que o Conselho dá, ele que
os miasmas putridos emanados dos eadaveres
infeccionam alli o ar, e deterioram a samle,
porque as distandas, a que os moradores se
aeham, bem os liv-ram dessa influencia dos
mlasmas; não entra tambem em duvida, que
nó;; todos conhecemos os males que resulta.m
de dar sepultura aos mortos dentro dos Templos, c a gr:mde opposição, que se tem sempre encontrado no Povo em consentir, que os
cadaveres elos seus parentes e amigos, sejam,
enterrados em eemiterios. ·F.sta opposição, chamem-lhe p1•ejuizo ou o que quizerem, (; inl'encivel, e nunca deixará de o ser emquanto
os cemiterios não forem edificados com muita
decencia, e de uma fôrma que choque os sentidos, porque é pelos sentidos, que os homem;
recE:bem todas as idéas; e estas das ultimns
honra c: prestadas aos mortos, se não são filhas
da .natureza do homem, são pelo menos geraes
a todos os homens, ainda entre os Povos mais
selvagens. 'l'odos observam nesta Cidade, que
nenhuma repugnancia ha, em que se sepultem
os corpos das pessoas mais illustres nas Cntacumbas de S. l~rancisco de Paulo, e em
muitas outras que como aquellas existem fórR<
da Igreja, e porque? Pela decencia com que
estão construídas, e conservadas. Isto posto,
vê-se, que o modo melhor de destruir o uso
das sepulturas dentro das Igrejas é o de construir cemiterios com clecencia, e até com a
magnifícencia que fôr possi vel. J1J por que l'azii.o apresentando-se em uma 'Província meios
de obter este resultado, se nfto lla de lauçar
mão delles? Diz-se, que iguaes precisões têm
toclas a·s outras Províncias, e que não ha motivo para se conceder a umas o que se niío
concede ás outras. .Mas eu não vejo nisto
razão fundada; porque pl'imeiramento só esta
é que offereceu um meio de realisar o seu
pedido, sem desfalcar as -rendas, que têm applícaçiio diversa.: <l em segundo lug-ar, porque
nunca se póde exigir, que fazendo·se um bPneficio tt uma Província, na mesma época, o
simultaneamente, se faça um igual a todas
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a~ outrail. Nada. ha de mão, -em que esta ! mesma fôrma que vem o rendimento das Fiaprovidencia vã tendo lugar succe.ssivamente, e bricns das outras Igrejas, e nunca particularlque se principie pelo Piau·hy, ou pelo Maa·a- sando como rendimento da Capelht de S. Jrn1o.
11hão, Pará, etc.; comecemos por aquella Pro- Além disto devemos lembt'ar-nos, que se essa
vinct~.. que primeiro apresentar drcmnstan·/ quantia tivesse a origem, que se lhe procura
cias favoraveis, depois se cogit.wft das outras. I assignar, Jámaia poderia montar a tanto. Eu
Pot• estas razões eu voto pela ·Proposta tal i sei, que o rendimento da It'abrica de uma F1·e.
qual está.
.
i guezin, talvez das maiores do Brazil, em ouO •SR. AT;n1Ei!JA J<] Ar.nuQugm1Ul': - De1xc- tro tempo, ·quando já tinha quinze mil al·
mos ficções, .e não gastemos o tempo em ar· mas, não 1>assa.va de cento e 'tantos mil réis,
gumentar por conjecturas. Esta Capella de e por cousequeucia aquelle que proviesse da
S. João ,é encapellatla 11a Corôa, logo os seus Fabrica de uma pequena Capella, onde os carendimentos pertencem á Nação. E para que f samentos c baptisados são muito raros, natuse está inventando que pertencem a essa Ca· 1 ralmente decresceria. em proporção. ,Logo ~
Jlella, corno <Capella I~ilial? Attenda-se á In-1 evicleute, que o dinheiro de que se trata .prof{)rmaç;ii.o elo Presidente da Província, onde cmle do rendimento de 1)ens nacionaes; ·C nes·
está bGm cla:ro, que taes rendimentos lH\SCBlll tes te!llnos en creio que não <levemos dispôr
dos bens {:os J esuitas, qu~ foram tu~idoll á clelle pela fôrma que propõe o Conselho.
·
O SH. SA'l't:IL'<INo: - ,Já mostrei, que este,
Corôa, e m1o de 1bens partlCulaTes. Nmguem
11ense, que o . dinheiro :nencionado no Proje·j' dinheiro só ~odia .provi~· do rendimento ela
cto, que <Se discute, esta guardado em a.lgum Fabrica, e ni:w do rendnnento dos bens na·
mealheiro; .não, Senhores, está guardado num cionaes encapellados; acha-se porém que se
Cofre Nacional, ·o tem escriptul'ação pm:ti· j tivessem a origem, que ou lhe assigno, não
cular. A questão pois é muito simples, e re- I poderia avultar a -dons contos elo réis. E de
duz-se a saber, se acaso se deve dar aquelle i quantos annos será este rendimento? Talve~
dinheiro rm não; e se ha necessidade de edi- date desde a extincção dos Jesuitas, a quem
fiem· .a obra pretendida, e em que grão se pó- i esses ·bens pertenceram; e ele mais, não de-vei! e considerrur essa uece,ssictade; porque .ha ; mos regular os emolumentos de pé de altar
necessidades que ·são mais ou ~nonos attendi· de todas .as Provincia:s, pelo c1ue se vê pegar
veis em proporção .da sua maior ou menor na do Rio de J:meiro; os estylos a este rosurgencia. Se considerarmos, que é de ll!bsoluta peilo diversificam muito em cada uma das
necessidade a edificaQão de um cemiterio na Parúchias do Brazil, DU .pelo menos em cada
Capital d·a Província ele Piauhy, então bém uma da·S suas Províncias. AhH1a lla poucos
pod~ria dizer-se: desgraçada p,rovincia é esta, dias passou nesta Camara uma Resolução, que
fJtte tem soffriclo em silencio uma tal falta,
reduzio a 80 réis as conhecenças ele desobriga
ha tantos annos; ou multo desleixados ·são os para o 'Rio Grande, que <:lra até a.gora de meia
inclivhluos, que a goverJH\illl, :pois não olham pataca. A estes ,estylos se submettera,m DS Po·
para nada! 'Mas não .sendo isto am'eclitavel, vos em outro tempo para poderem te.r Sacerrosta agora ·saber, se o Sen.ado eleve dar a clotes, que se sujeitassem a ir para distantes
este chamado rendimento {la Capella de •São sertões administrar os Sacramentos; e 11íio é
.João o destino que se pretende, eu sustento- o por consequencla. extraorclinario, que aP.PM'econtrario, porque semelhante dinheiro per· çam dous contos de réis de rendimetlto da Fa·
tence de facto <!\ Nação, e não á Capella.
brica no Piauhy, onde devia. haver falta de
o SR. :M:ARQUEZ DE lNHAMBUPE: ~ .A opi- Clerigos noutro tempo, como oreio que ainda
nião manUestada pelo nobr·e •Senador não dif- ha, e amontoados por uma série de annos,
fere da que eu formo. Pela propria phrase do talvez 1bem conslderavel. ·Estou portanto ain·
P1·ojecto se reconhece, que a quantia existente da na minha {}pinião, de que este dinh.eiro 11ão
no Cofre da Fazeuda Publica, e que se quer pertence ao r.ondill1C11•to Publico, mas ao proapplicar para o cemiterio, ·nã<> é rendimento clucto da IFiabrica da Capella, e que por con·
da Fabrica da Capella ·de .S. João, porque se 1 soquenda deve ser applicado ao flm pio, que
a~s!rn fosse ·havia. de vir alli designada pela o Conselho 'Pt•ovlndal Dropõe. Finalmente o
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mesmo Conselho em mn dos UI'tigos lhe chama in<lirecta.mente rendimento da li'a:!Jrica, e
a informação do Presidente não contradiz esta
asserção, pois que só menciona a. origem dos
bens encapellados, e .a razfw, por quB são
administrados pela Junta da Fazenda. Se um
n-obr·e Senador diz, que nos deixemos de eonjecturas, eu tambem posso chamar conjectura
á sua ·OI)inião, pois {ltle "" do QtJe o nl v Slllo
nobre •Sena.dor quer entender esta mataria.
Sustento portanto a Proposta do Conselho, e
voto pela sua approvação.
5

dos
de reverter para o CofrB da Nação.
Emfim a materia está esgotada, e é pUJra admirar a facilidade com quo se votou .para
Jardins Botanicos e a repugnancia que ha em
votar para ccmiterios.
O SR. AJ~11IETDA ~J ALnuquEIHlUE: - l ..evanto-me para dizer só duas paJavras. Acho ruab
nocesstw'
• , ' 10 o J ar(1'un B ot antco
·
no lMaranhüo,
do <1ttc t oa.os
'
·
·
quan·t os cenutenoil
se possam
ediflc;n no .Piauhy.
Julgando-se sufficientemente discutida esta materia, foi appronl.<lo o
1'' artigo tal qual estava no Projecto.
Passou-se a discutir o artigo 2", e
a. l'espeito delle disse

O Sn. CoNml nr~ V,\LEXÇA: -- Sr. Presidente. Eu estou persuadido, que este dinheiro
é da Nação. Examinemos a phrase (]o Proieeto. ( Leu.-o), E o que quer isto dizer? Que
é rendimento de ·bens encapellados. A pensar
O Sn, ÜL!\Ji:llU:
Este segundo artígt}
deste modo me induz ainda mais 0 couheci· é uma simples consequencia do artigo antecemento de facto, ele que os Jesuíta.s, qurmdo dente, e só mamla. mais construi-r uma pe·
dentro de suas Fazendas levantavain Capellas quena casa de o1aç<io, que me parece i!HUSsempre as dotavam, e lhes faziam patrimo- pensavel.
Não Lla\'endo quem ímpugnRsse !'
nio. Ora, o que sobretudo conyence, de que se
artigo, deu-se por discutido, e fui a-tltrata de bens encapellados, é que o Projecto
provado, assim como o Projecto em
clara•mente falia dos - 1'Cii(Hmcntos da Oct- I
geral,
para remetter·se ü Cama.ra do:•
pülla. de S. João <1c Picwhy - e de nenhuma 1
1
Srs.
·Deputados,
.redigindo-se a sua
sorte os menciona, como sobras <lct Pabrica
Epigraphe
da
maneira
seguinte: - A
dP. referida ·Ca.pe!la. Agora mesmo acabo de 'j
Assembléa
Geral
Legislativa
sob1·e
examinar as contas de Receita do Orçamento
Resolução
do
Conselho
Geral
da
Prodo alHlO passado, e ne!lhuma parcella encon- '
vinciH
do
Píauhy,
Hesolve.
ti'O relativa ás sobras dos rendimentos dessa
Capella, o que faz suppôr com probabilidad~
Scgn1t.<la parlo ela Onlmn do Dia
que taes sobra.s, por pertencerem á Fazenda
1
Publica, forani englobadas na Receita Geral 1
Entrou em ultima discussão o Pro·
da Província, vindo a ser neste caso rendijecto de Hesoluçito do anno passado,
mento Nacional; e se tem passado o PI'inci- j
que declara ser a distancia de uma
pio, de que despezas novas não marcadas por
legua
impedimento legal pa.ra que as
Lei, e nem incluídas no Orçamento têm a inipartes
possam deixar ele comparecer
ciativa na Camara elos Deputados, e nfw no
pessoalmente
para o acto da reconci·
Senado, voto contra o Projecto,
llação
perante
os Juizes de Paz, com
0 <SI~. CAU;\'~liRO DE CA;)[ros: - (Fez um :
a. emenda ·approvada na 2" discussão
pequeno discurso, que o Tachygi'apho Alves
e pedindo a pl:llaYI'a fallou nestes ter·
di:r. não ter ouvido).

0 Sn. COXllE DE LAOES:
Estou persna·
elido que não devemos l'ejeitar o Projecto, apczar dos argumentos, que em contrario se tem
aqui produzido. A de;;pez11 de que tratamos
tanto póde ter a iniciativa nesta Cama.ra,
como na Camara dos Deputados; além disso
é esta uma despeza não só muito diminuta,
mas a·té provisoria, pois concluindo o cemitel'ÍO, os rendimentos para esse fim applica-

mos

O Sn. Or.JVBLIL\: - Por esta fóPma, creio
que muito poucas reconciliações se hão de fazer; todavia nad·a direi, para nãe se reproduzirem os mesmofl arguml.mtos, que appareceram na segunda discussão, e que de maneira alguma pode1•ã.o convencer-me elo contrario. Limito-me pois a indicar e~te paragrapho 1" do artigo 5" da Lei, que mandou cre~11·

Sessão do 20 de i\Iaio

HH

----------------~--------"----

oa Juizes etc Paz, o qual diz (Teu-o). rEstá
claro, que se acham aqui comprehendidos todos os impedimentos, que podem desohl'lgar a
Prtrte de compaeecer pessoalmente; e como a
Por suo-emenda: accrescente-se
ampli-aResolução, que se discute, vai alterar as dis- da a disposição elo artigo 5° para.grapho 1" da
ttosições deste paragrapho, entendo qtle âe· Lei de 15 de Oulubm de 1827. - Salva a reverá ser convertida em Decreto para não ir· dacção. - lllarqncz âe Inha.mlbupe.
mos derogar um~t Lei, por melo de uma. 'Resolução. ·As cousequencias desta medida JlC·
Foi apoiada.
tessariamente hão de ser desfavol'aveis, mas
no menos não partam de uma origem irregn·
0 Su, AUIEIDA E ALTJUQUEHQUE: Conlar. As pessoas: probas nfto ser1\D de certo Venho em que se faça essa declaração, e asns que têm de figurar como vrocura·clores nas sim está supprido o artigo de formularia:
reconciliações, e sim essas mesmas, que se Firam revogadas as disposições em contrario.
nutrem ela chicana, e que muito interessam
em que taes reconciliações jámais se verifiDando-se por terminado o debate,
quem.
approvou-se a •Resolução com a emenda, que tinha sido adoptada na 2"
O Su. Aro~m:wA E Ar,B"GQUF;l1QUE: - Diz o
discussão,
e bem <1ssim a 'Sub-emenda
nubre Senador, que não são as pessoas proofferccida
!)elo ·Sr. í\iarquez do
bas, as que hão de servir de procuradores nas
fl~ha.mbupe,
afim de remetter-se a
reconciliações; está enganado; ha de haver
mesma
Resolução
á Cll!mara elos Srs.
muita gente de probidade que se incumba do
Deputados,
depois
de redigida nesta
ir tratar dos negocias do seu amigo, parente
conformidade
pela
respectiva Comon conhecido. O E'goismo ainda não tem feito
missão.
entre nós tantos p1·ogre:>sos, que se possa com
razão ajuizar se o nobre ·senador quer eles!·
Tcrreira. parte ria Ordem rto Dia
gnar pol' pessoas probas, sómente aqucllas que
têm muitas commendas, etc., pois não duvido,
Teve lugar a ultima di;Jcussão do
que entre ellas alguem haja, que pense desProjecto
de Resolurão proposto o a.nno
dourar-se em servir de procurador perante o
passado,
pelo qual se revoga a. Carta
Juiz ele Paz. Quanto ao mais se quizerem pôr
Régia,
que
manda declarar a guerra
Decreta
em lugar de - Resolve
po·
aos
lndios
Bugres da Província de
nha-se; mas eu creio que nen·huma necessiSão
Paulo,
e
determina, que os pridctde ha de fazer essa mudança. Objectos de
sioneiros
sejam
obrigados a set·vir
bastante importancia, como por exemplo o
por 15 annos aos íVIilidanos, on motroco da moeda falsa, de cobre, que girava
radores, que os prenderem.
na ·Baltla, foram clete1'minados por meio de
Resoluções, e a respeito deste pôde-se proceO ·Sn. l\LH!QUEZ nr•l f:-;rL\MtrcPJ•:: ~ Esta
der da mesma i'órma.
materia é de summa lmportancia, é daquelil:u;
o Sn. MARQUEZ DE [:'<UA:IIIJUPE: - A As· que reclamam toda. a nossa attençli.o, e nem
sembléa tem adoptado este meio das :Resolu· deve a nrovidenda, proposta l)Cln Commissfw,
ções, para negocias muito importantes, c por ser applica ve! unicamente para a Província
isso nenhuma precisão ha de convertei-a em de S. Paulo; mas sim fazer-se extensiva a toDecreto, pois a sua. validade quer de uma fôr- das as partes do Imperío, onde esteja ainda
ma, quer de outra vem sempre a ser a mes· em pratira fazer-se guerra aos Indios. O Brama. Attendendo porém á observaQão do no- zll já não estA nas circumstancías de prosebre Senador sobre a alteração, que se faz guir por necessidade em um tal systema, elle
por esta. nova pro.videncia il,egislativa, nas eleve desapparecer inteiramente dentre nós; o
disposições do artigo 5° da Lei, que creou os captivciro dos indigenas, que era a sua imm.~~
Juizes de Pa.z, afim de evitar todas as dm'i· diata consequencia, só poderia be,m amoldat;·sc
aos tenwos da ba rbal'ldadt>.
das, ofterecerei esta
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0 Sn. VISCONDE DE "CAETHÉ: - Qurundo 0 fim n que devemos dirigir-nos, e por .isso
se ventilou aqui esta materla, eu disse, que cumpre desviar todps os estorvos, que poden-1
não era preciso fazer extensiva .a Resolução concorrer a difficuHal-o.
a nenhuma outra. Provlncin, ou para" •melhor
:Mandou então á Mesa a seguinte
dizer, a Minas Geraes, porque os Indios eram
alli tratados com mais bondade "do que em
El:ll!!NDA
nenhuma outra parte, accrescen:do até estar
alli decretado o seu aldeiamento. •A' vista
Ao artigo 1." Depois da pa.lavra
de Si\o
pois destes motivos persisto na minha opi" Paulo - accrescente-se -- e a de 2 de Denião, e voto que a Resolução seja" peculiar zembro do mesmo .anno, dirigida ao Governo
para a Provincía de S, Paulo.
da< "Provincia de Minas Geraes. Salva a redaO Sn. MARQlJEZ DE lKHAlllDUPE: - 'De que cção.
tratamos 11ós? Tratamos de fazer ,desappare·
Foi apoiada; e logo disse
cer uma detePminação, que sendo talvez ad·
missivo! na sua origem, pela força das clrO Sn. VIsooNnE m; CoNGONIIAS:
como
cumstancias, ó ,hoje além de íuutil, atê bar- fui um elos Mem'bros da Commissão, que deu
bara e inconjugavel com a 'fôrma do nosso j o Parecer sobre esta materia, devo sustenGoverno; por consequencia, em qualquer tul-o, e expôr üS motivos, que teve 11. Comparte, que exista, eleve ser revogada. Diz-se, 1llllssào para não ampliar esta, providencia, e
que em Minas Geraes os Indios são tratados fazel·a exteniliva á Provincia de :iVUn,as Gecom mais bondade do que em nenhuma outra l'aes, der{)gando a Carta Régia, que para alli
parte; mas sa;be·se muito bem, que apezar de foi dirigida, depois •da que se remetteu para
serem assim ·tratados, procedem 'de maneira a de S. Paulo. Duas foram as .razões pr:lnci·
tal, que o Vigario de Santa Bai'bara se vio paes, que determinara•m a conducta da Comobrigado a fugir, e já nesse tempo 'haviam se· mis.são. Primeiramente entendi, que tendo de
tenta 'F-azendas desamparadas, por ca.usa das or.g;anisar esta Resolução sobt·e as bases que
suas correrias. Esta gente differe muito do lhe ministrava a !Representação elo Conselho
geral da especie humana; sendo remettidos Geral 'da Província de S. !Paulo, não deveria
quatro Botncuílos para o .comle dos Arcos, na tratar nella de alguma outra Província; ern
occasiã"o de se lhes da1' (le conwr, disse um segundo lugar reconheceu tambem a Commis·
delles, olhando pa.ra o homem que os condu· são, que a Província. de l\'linas se achava em
'zia: - este está hom para degolar; está gor· eircums~ancias muito (li-versas, e que .não lhe
do. - 'ral é a sua índole; são affaveís, são poc1iam quadrar as mesmas providencias, que
doceis, mas esses sentimentos não <>ão dura· solicitava a de S. Paulo. Naquella Pr{)vincla
veis nelles; 3emelhantes ás féras, por mais donde era natural, e por onde tenho viajado
meigos, que pareç!llm, de um momento pare, repetidas vez<J;:;, .nunc.a encontrei um só lu·
outro desenvolvem o seu verdadeiro caracter dio, que vivesse captJ.vo, ou pelo menos, que
e exercitam a sua ferocidade por todos os fosse considerado como tal; ao mesmo tempo
meios, que lhes ficam ao oJcanee. Que im· que na Provincla de S, Paulo se encontram
porta,· que em 1\Iina.s sejam multo bem trata· em gra11de numero, e por vezes tive eu .oc·
uos; esses 'bons tratamentos, que os recebem, casião de Jnanda.r tirai-os do poder tle ínjns·
não poucos haverá que sejam insensíveis a tos possuidores, e restltuil-os á liberdade;
elles. Em Pernambuco, onde os Indígenas têm portanto, estou, que a Resolução deve ·passar,
mais .subido gráo de civilisaçào, vemos que mas unicamente para a Província que pedio
em certos lugares elles se destroem u:ns aos essa providencia.
outros; a •barbaridade pois é nelles um ha·
O .Sn. B"\RRoso: ~· Pedi a palavra para
hito, ou antes um instincto, que todos os nos· propôr duas .snppre.ssões, uma 110 wtigo 3", e
sos esforces não poderão exthtgulr comple· outra no artigo 4"; nós temos seguido a pratamente, mas que 11ão deixarão de adoçar em tica de legislar sem dar motivos, e assim de·
grande parte, fazendo-lhes sentir o beneficio vemos continuar, porque eu não vejo razão
da civilisação, e Pl'ocm•ando que não contl· alguma, que nos mova a pra,Uear o contrario.
nuem a olhar-nos como seus inimigos. Este é
·Jlinviou á Mesa a seguinte
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nião, que tudo aqulllo que póde ta,nta atro·
cidade deve logo e logo acabar.
0 SR, VISCONDE DE CAf:THf;: - Eu já fíz
ver claramente que nada ha mais horroroso do
Proponho a suppi'CSSão no artigo 3" claB
que a escravidão dos lndios, assim como quão
l'alavras que se seguem a - domesticas.
grande é a somma do males a que elles têm
No 4° as que seguem a ~- so\dados.
estado sujeitos; s:on, por con.sequencla, de
Barroso.
voto que elles vivam livres; mas ti necessario
l<'oi apoiada.
que estabeleçamos isto como deve ser, e não
som methodo e sem ordem. :O Conselho de Siw
o Sn. ·MA:nqugz DE BAuDAcE;.;A: - Honra ! Paulo representou pela sua parte, expondo a
!leja daila aos l\íineíros, que sabem respeítal' neces!lida.de desta medic1a; ·portanto, não IIi
os direitos dos Indiosl Isso porém não tolhe aqui 0 lugar propl'io da emenda. Se é mister
que seja abolid::t a Carta 'Régia, que autorisava razer uma lei que declare e derogue todas a!l
os l\Uneiros para empregarem no seu serviço Cartas ·Regias, que sujeitam os Indios Ct eil·
partieula.r os, Inclios, POl'que a pretexto dessa cravidão, faça-se; mas não n1e parece couve·
a11torisação se podem commetter a;1guns l!>bu· niente enxergar uma tal Prov1dencia nesta Re.
aos, e nós não devemos desprezar os meios de solução; ~:obretudo, porque na emenda se falevita1-os. Eu confio muito na informaQão dos la na. carta Régia de ·2 de Dezembro. ·Esta
dous nobres Sena·dores que defenderam a con· carta Régia, aomo já disse, trata antes de
du()ta dos Mineiros; mas paTece-me, que aldear os Indios do que elo captival-os; é ver·
pol' elles terem procedido bem até ao presente , dade que dá direito áqueHes que tiverem lunão podemos estar certos de que procederiio ,iios, para os reterem em seu domínio por certo
sempre de igual modo. Se acaso a Resolução, prazo de tempo; mas é isso a titn'lo de creação
como está concebida deixa pretexto para for- da mesma sorte que na Orelenança elo Reino se
çar os Indíos ao serviço por dez, ou doze an· ,lá igual direito a respeito dos orphãos. Assim
nos, acho melhor que se acabe já com tal entendo que se não deve mencionar €ssa Ca.rtn
pretexto. 'Eu estou bem lembrado, que o Con· Hégia, mas antes a de 13 de 'i\'Ia1o do mesmo
de de Linhares, na occasião de expedir a Carta anno, porque nesta offensíva aos Indios BotuRégia tinha em sua eompa11hia um homem cu.dos·, persuadido ele que não restavam meio:;
velho Capitão-úVrór da conquista, a quem ouvi humanos para os civilizar, e aHrahir á nossa
cousas horrorosas, o que communicarei ao I sociedade, á vista elos actos barbares, e atroze.,
Senado, para conhecer os males terríveis, a por elles praticaclos, creando tambem eut~-O as
que os Indlos csta.vum expostos. Querendo o Divisões, que tinl1am por objecto não só fazerConde de 'Linhares incum:biNne de fazer-lhes lhes a guerra pela maneirfl. que l)arecegse mais
guerra, eu francamente respondi, que nfto profícua. como defender os nossos Colonos,
poclia encarregar~me dessa Commissão, por· que -se havlmü estabelecido na matta, do rio
que ·desconhee;ia o modo de fazer a guerra em Doce.; porém, esta C<1rta Régia, ·que ·J>artia de
sertões. Nada mais facil, disse então esse ve- um .supposto falso, caclucou. pm·que estes In-.
lho, eu a tenho feito e sempre com felizc" (tios (como por vezes tenho dito), vivem cm
resultados. Passando a explicar o seu plano perfeita paz e hm·monia conmoseo, o que ~;rJ
ele operações, disse, que consistia em penetrar deve R.s maneiras de heneficencia e de doçm·a
no matto com forQa armada suffielente, ll!H'a prRLlcadas pelo Inspector Geral. Portanto, não
pôr os Indios em fuga; e que depois de os admilto a emenda, apezfl.r do respeito que me
haver segtüdo r.Jgum tempo, se retirava, dei· merece o seu nobre autor.
xando espalhadas pelo matto algumas roupas
O Sn. AL~IEIDA JD A.IJJUQUI,t!QUE:
Já none instnnnentos impregnados do puz das be·
.
e expontl• o
.
xi"'as' para qui.' os Inellos
apanhassem uma, e ,1 tro dia_ me opp uz a este ProJecto,
. .
"' '
d t
d
• h!' m doentes , as razoes em que me fundava, chsse que era
outra ~ousa, qlue t' es e mol11 o ctaco: di· a~ da\'n v.ergonhoso que sahisse do Cor)1o Legislativo
dB bexigas, •mo es Ht que e po 1 "
"
·~
cabo de qualquer 'l'ri'bu, por mais numerosa semelha•nte cousa; porque seria apresentar ao
que fosse. Eis a maneira POl' que sou ele op!- 1 :I'Iundo um testemunho authentico do atraza·
11
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mento e barbaridade em que ainda estamos; · faze;: paz com quem nos ataca., e do
ía-se comprovar, qne ainda no anuo de 18Z1
era entre nós a escravidão o .resu'ltado dR
guerra {}Ue se fai11ia aos Indios. Isto, além de
de.slustrar a Nação ,Brasileira, ·é um aleive que
se lhe levanta. As Cartas Regiaf<1 que .se qm.•r
deroga.r, cm nenhuma parte determinam que
os Indígenas, que ·forem aprisionfl;dos, sejam
1 eduzidos •á escravidão. Para que é figurai• que
estamos em guerra com os Indigenas? Pat·a
que serve affectar que !~ cousequencia dessa
guerra é justamente a escravidão? E' bem de
Rdmirar, que estando o Brasil em .guerra com
essa gente, ainda a Assembléa Gel'!ll não fos·
fle i.nfo1·macla disso. ;Supponhamos, porém, {}Ue
oxiste essa guerra, aqui esttí o 1•emedio na
Constituição; ;pertence ao Poder Executivo Ea·
)ler a paz.
O SR. SATURSü'\o: -- Primeiramente res·
ponderei ao nobre ·Senador, que impugnou a
emenda, a 1H'etexto de se não poder ampliar
rara outras .Provi•nclas, o que só se havia pro·
posto de S. ·P~<ulo. cEsta pratica não é .nova;
npparece uma Proposta, ou Resolução de um
Con~ellw, acha·fle que esta medida quadra a
outras Províncias, gen;:n·aUza-s•e para ellas.
'fl·atando do Projecto, que nos occupa, dire~
que elle é multo vantajoso por chamar os
I ndios á nos;;;a amizado, e os dispor a viren,
comnosco. Ouvi aqui dizer que esta medida
era vergonhosa para a Nação Brasileim.; a
,·ergonha deve resultar-nos da. conservação eles.·
tes diplomas, que se trata de 'revogar; vejam
todas as Nações, que nos occupa.mos (los direitos destes in·felizes, e que as medidas tomadall
p.obre os graves damnos se estendem aos ln·
digenas ·do tBrmlil por principos })hilantropicos.
A Carta 'Regia correu o Mundo inteiro, e ainda
todo o Mundo está perEtHHlido que ha Iuclios
oscrawos no Brasil; do facto, os viajantes os·
tmngeiros observam a fórma por que são tra·
tados. e o publicâin em suas Memorias, como
foz o Cavalleiro de Langsfol'ff. Se nós acaba·
mo;:: com o que é harbaro, como nos póde ser·
vir do vergonha, a :Constituigão era sufficiente
para remediar semelhantes damnos; mas, per·
gu•nto: existe essa. guerra, .e a it.rta Regia,
que manda oscravizar os prisioneiros? Sim,
existe, ao menos a guerra defensiva. O dizer·
ge, que ao G·overuo .compete fazer a IJaz, uad 1l.
sm·vo para o caso, porque não ten10s meios de

C!tHl se

trata é do destino, que devem tet' os prlsionei·
ros apanhados; a guerra, que estes IlléHos ain·
<la nos fazem, tem a meu ver ,gra.nde parte d~
sua origem maia> no máo tratamento que ~hes
damos, <lo que na barbaridade dos mesmos ln·
dios, e o que se afflrma da Província de Minas, onde ·elles já ·nos não atacam, prova esta
:'lsserção. !Mostre"Se, .pois, que os não queremos
escravizar, tra:temos com humanidade os prisioneiros, e isto ha ·de concorrer muito para
acabar com o od-io, quB estes homens nos mos·
tran1. Não é .difficultoso que se lhes .faça saber o animo em que se está de os não tornar
a escravizar. ·Muitos Indios se communicam
cot.n os !Brasll<Jlros, o estes lhes podem dar
noticia desta deHbera~ão, de modo que o. entendam; e conhecendo pela experiencia, que
nossas; promessas são ctUt1pridas, e que o Governo Brasileiro toma interese pela libeNlade,
que lhes tem sido .roubada, devem minorar, u
com o tempo acabar de todo a sua ferocidade,
como se tem experimentado em vnrlos pontos
do interior, Deve, pois, passar a Resolução
com aa amp1ia~ões, que a Commis<:i'to tem pro·
posto, e que foram jã vencidas no Senado.
O Sn. Co:-m~; DE LAoF.s: - (Diz o tachygrapho Lago, que não o havia percebido.)
Dando a horn, ficou esta materla
adiada.
O Sr. Primeiro .Secretario leu um
-officio do .Ministro dos Negocios da
Guena, .remettendo uma cópia do pla~
no ele nivelamento da Cidade do :Jlio
de Janeiro, feita pelo Inspector de ,Engenheiros João Manoel da Silva.
Foi remettido á Commissão de Saude
1
Pnblica.
Podio então o Sr. Marquez de Sarbacena, que se n1arcnsae o dia para
a ultima diMussão do Projecto de Lei,
que dá nova organização ao Thesouro
Publico, e que se partkipasse immediatameute ao Exm. Ministro da D'azenda
para vir assistir á discussão do mesmo Projecto.
O Sr. Presidente marcou para a
Ordem do .Dia:
1. 0 A creação de differentes c<Weiras de escolas de lWimelras letras em
cU versus Provincias.
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- - - -2.•-A-C()llltinuação
- - - -da-discussão
- - - adia- - -Proposta
- - -de- ---------Conselho Pt·ovim'Cial senão em

da pela hora; e em seguimento ás ul· Resolução.
O SR. 2• SEORETARio: - A questão é de
timas discussões dos iProjectos ns. 45,
46, 48, 49, 36, 38 e 15, todos do anno nome, porque nós temos assentado em que Proposta, e Resolução é ,a_ mesma cousa.
passado; e n. 1, deste anuo.
O SR. MA11QUEZ m~ 1;:-rnA:~>IBUPE: - Não poLevantou-se a sessão depois das dua~>
demos
confundtr iPropoSita, ~om Resol\uQão;
horas da tarde.
Proposta é o que se propõe, e Resolução é o
que afinal se assenta fazer-se; e é neste ultimo caso que o -Senado tem detet·minado que
Be diga - A Assembléa Resolve ou Deereta
SESSi\cO 16" D:E 25 Dl!'J :MiAIO DE 1831
sobre a Resolução do Conselho de tal Provin·
PRESlDENOIA DO SR, BISPO OAPELL>iO J\IÓR
da.
Approvou-se a Acta no modo que
estava redigida.
Leitu-ra de ofti:cios e de mn P>ro}eoto de Dei. O Sr. 2• Sooretario leu um Officio
Di.scu-sí'lilo do Projeeto ele Resolução sob·1·e
do Sr, Senador Marquez de S. João
a ereação de Oadeiras de estudos 1JI'epantda Palma, participando que IlOl' motm·ias nrt P?·avincia elo Oea·râ. - JJ·ise-u.ssão
tivo
de molestia, não tem regressado
do Prajeato de Reso11tção que revoga a
a esta Côrte, mas que -espera fazel-o
Om·ta Regia ?lUUUla-ndo·
declcwar guerra.
·brevemente, e ainda em dias do coraos Ind·ios na. P1'o6·in·eia. àe S. Pa:lblo. -rente mez. apresentar-se no Senado.
D-iscussão da R.e:sol-!bçãa elo OanseUw Gentl
Ficou a <Camara. inteirada.
da. P1·ovvncia de Goya.'i!, sobre a creaçlí.o de
U?I!{J c1uieim. de C+ramma.tica [,(vtina no ,1?··
Leu mais um offieio do Seeretario
da Ca.mara dos Srs. Deputados, reraia·l àa Natíviclcule.
mettendo o Documento solicitado pelo
Fallaram os Srs. Senadores: - Barroso,
-Senado, que servio ele base á Proposição daquella Camara, que manda dis·
G vezes; Marquez de lnhambupe, 6 vezes; Marquez ·de iB~wbacena, 12 vezes; Borges, 6 vezes;
solver os Corpos Milicianos ·da ProAlmeida e Albuquerque, 15 vezes; Saturnino,
vincia do Pará.
11 vezes; Rodrigues de Carvalho, 3 vezes;
Mais um Officio do ::VIinistro e Se·
cretario de Estado dos Negocios da
Conde de J.Jages, 1 vez; Visconde de Caethé, 4
Guerra, remettendo as informações soYe2fes; O-liveira, 4 vezes; Aguiar, 2 vezes.
licita.das do Governo, sobre João Fran·
cisco Huns1nger e Carlos Scherman,
A's 10 horas e dez minutos, achandose :presentes 33 Srs. Senadores, declasoldados- do batalhão n. 28.
Foram ambos estes Officios remettirou-s-e aberta a Sessão, e foi lida a
dos á Comrhissão de l\Iarinha e
Acta da antecedetrte, e para fallar so·
Guerra.
·bre e-lla pedio a pala'Vra, e disse
Pedio depois a pa'lavra e disse
O SR. BARRoso: - .Julgo que ha. engano
na Acta, qua.ndo diz proposta, em lugar de Re·
O Su. :iVLU!QUEZ DJê BAHDAOENA: - O Consolução.
selho de E&tado que se achava .em exel'cicio
0 SR. 2" SEORETAlliO: A 1Constituição antes de aceita e jurada a Constituição do Imfaz unicamente differença de Representação perio, continuou com os Membros que nesta
1t Resolução; quando vem de um •Conselho, Re- época tinha a exercer as attl'ibuições que o
presentação, o .Senado toma a si e faz a Pro· Oap. 7• da mesma Constituição lhe marea, sem
posta.
que, comtudo, nem antes nem ·depois, tivesse
O -SR. ·BARRoso: - ;Eu nada mais exijo um Regimento para regularidade de seus tra·
que a exactidão do que o Senado tem dispoato, balhos, para se dar fôrma ao Registro de suag
senã~ tudo será confueão. Não se reconhooe
operações e finalmente para se poder fazer ef·
E
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fectiva a .responsabilidade que a Constituição
impõe áquelles que derem conselhos ao IIil·
pera.dor manifestamente dolosos e oppostos âB
Leis e interesses. do Estado. A falta deste Re
gimento fazia com que os traJbalhos do Conselho fossem dirigidos á discrição do Chefe da
Nação, donde resu'lta.ram graves inconvenientes não só para a Causa Publica, como l)~Ua
o credito dos proprios ConS;elheiros: á causa
publica, porque não exfstindo um Registro regula.r dos tra,balhos do Conselho, onde se la.nçassem com clareza os votos que cada um emittia, impossível era tornar effectiva a respon·
~abilidade daquelles, que culposamente abusavam do seu emprego; e para. os proprios Conse'lheiros, porque muitas vezes foram aquinhoados em deliberações em que, longe de terem
parte, declararam os S'lUS votos contra
medidas que vierem a publico. Eu não
fatig•arei mais ao Senado pretendendo demonstrar-lhe o quanto é necessario eBJte Regimento, porque é esta necessidade tão plau·
,;ivel, que in util me parece empregar tempo
Nll a fazer sentir. Passo pois a ler o Projecto
que sobre esta matería concebi, para que de·
pois de discutido, e emendado pela. Assembléu
Geral no que se julgar que é mister, possa
supprir esta lacuna, que ainda existe, para se
preencherem ns funcções do Poder Moderador.

Estado, bem como se fal'á menção dos dias em
:;~ne fôr convocado o .Conselho, e o objecto para
que foi convocado. As Actas serão lavrad&.s sepa:·<~damente, e cada uma sobre si.
Art. 4." Os negocies serão submettidos á
deliberação do Conselho pelo Ministro e Se·
cretario de Estado da Repartição, a que pertencer o negocio.
Art. 5.• o Ministro e Secretario de Estado,
fará as funcções de Secretario para lavrar a
Act!t com o formulado seguinte: - Aos tantos
de... se reunio o Conselho de fl!lstado composto dos Conselheiros abaixo assignados, para
dig·cutir a sua opinião sobre a proposta do
l':I'Iinístro e Secretario de Estado doo Negocios
, de ... do teôr seguinte (a integra ua Proposta.)
i Art. 6." Havendo unf,formidad.e de votos,
far-se-ha menção desta círcumstaucia, e será
fechada. a Acta com a exposição do voto do
Conselho -de Estado.
Art. 7." Havendo differença de opinião, o
8ecretario fal'á menção de cRda uma das dif·
ferentes a par do nome do :Cor!:lelheiro que as
houver emittido sem ajuntar <,1kflexões ou explicação, o que poderá fazer por escrlpto cada
um dos Conselheiros na mesma occasião, ou
no dia immediato. Estes documentos serão
reun!d0s á Acta para delles se haver conhe·
cimento quando fôr mister.
Art. s.o Quando pela extensão da discus·
O Sr. :Marquez de Barbacena man· são não fôr possível lavrar a Aeta na mesma
dou á ):fesa o seguinte
Sessão, será infallivelmente con:C'luida dentro
de quarenta e oito horaS!, contadas da reunião
PROJECTO DE J..EI
do Conselho, comparecendo o.SI ConooBheLros
de Estado na Secretaria de 'Estado pela qual
A Assembléa Geral, etc.
tiver sido convocado o Conselho.
Art. 1.• O Conselho de Estado será Presi·
Art. 9. 0 J:(eunido o Conselho de Estado e
dido pelo Imperador, e no I*}U impedimento finda a leitura ou ex.posição da Proposta pelo
pelo Conselheiro de Estado mais antigo, e na l'espectivo Secretario de Estado, se niw houver
igualdade de nomeação, pelo mais velho em Quem peça repetição de leitura, ou alguma
ídade.
flxpllcação, o Presidente pol'á o negocio á voArt. 2. )!enhum Conselheiro entrará em tação, começaudo esta sempre pelo Conselheiro
exercício sem prestar o juramento prescripto mais moderno, e seguidamente até o mais anno art. 141 da Constituição, em presença de tigo. Os votos não serão lançados na Acta
todos os Conselhei.ros, que não estiverem impe- antes de finda a. discuss-ão, podendo ca.da um
di dos. O :i.VIinistro e Secretario de Estado dos dos Conselheiros emendar sua primeira opinião·
Negocios do Imperio lerá a fórmula do jura- á vista das razões, que algum dos outros 'tenha
mento, e lançará o termo 'deste acto no Livro apresentado.
de registro do Conselho de Estado.
Art. 10. Durante a discussão ninguem poArt. 3.• No livro de registro serão lança- , llerá interromper o Conselheiro que e!rtiver•
das a entrada e demissão dos Conselheiros de fallando, nem qualquer dos Conselheiros 'po ..
0
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derá eustentar de novo a propria opinião ou te em discussão. Não posso assLgnar o dia
ataca.r a de outrem sem peüir a palavra, e que as darei promptas, porque as occupações
precedei' à permissão do Presidente.
, actuaes no 'l"hesouro não me deixam dispor
Art. 11. Cada um dos Ministros, e Secre· do tempo, como quero e por isso nenhum caltarios de Estado poderá convocar (precedendo culo 'POSSo fazer sobre o dia que poderei ter
c- conhecimento do Imperador), o Conselho de prompto este trabalho. Torno a pedir á GaEstado para ouvir o seu IJarecer nos negocias mara que espace esse aviso, até que eu traga
da respectiva Repartiç9.o, ou dar conhecimento as emendas de que fallo.
O Sn. BAmL\CE:XA: - Sou tambem de acde qualquer negocio antes que seja proposto em
cordo
que espere::nos pelas emendas do Elxm.
Conseliw. Em nenhum caso haverá nomeação
Ministro,
mas diga ao menos quando viriío
de Bispos ou Arcebispos, Embaixadores ou Mi·
essas
emendas,
porque adiar para quando elle
nistros Pleni'potenciarios, Presidentes de Provinciae, ou Commandantes de Armas sem ouvir quizer ou puder, é embaraçar ~ passagem de
o parecer do Conselho de Estado sob1·e as pes- · uma lei indefinidamente. Nlw é pelo Elxm. Misoas que se pretencle nomear. Igualmente ne- nistro, que bem conhecido é por sua activida' n,h..mpa Proposta será feita ao Corpo Legisla ti· d mas fica estabelecido o precedente para
Vfl sem preceder discussão ·no Conselho de outro qualquer, o que póde ser em muitos
casos de gr·a.ves consequencias; ficará sempre
Estado.
mn meio ao Ministro de Elst:ado dr~ poder r.dinr
, Art. 12. X o encerramento das. Actas daruma Lei a seu arbitrio, o tempo que lhe cc.nse-h a m(!nçii.o dos Conselheiros que não estiveYier. Eu torno a repetir, o ca"o particular
rem pTesentes, e da causa daquella falta.
do Elxm. Ministro, que está presente, nào n:e
Art. 13. A cópia authentica de qualquer
deixa nada a recear; Ínas não se deve estabeActa, que fõr uecessaria para conhecimento,
·
. _
.
•
lecer tal ·precedente porqmi é de\g'r·ande r·i~co
dec1sao ou mstrucçao de qualquer negocio ou
' .
'
"' ·
0 Su. BonoEs: -Não posso assignsr o dia
Processo, se1•á <feita pelo Secretario d~ Estado
• •
1 certo em que tenha prompto o trabalho
J'á o
da Repàrtlçao, a que pert ,mcer o negocio, o
•
'
om cnmpl1imento do \Decreto referendado pelo I. disse, e n~o pet:sei que se tomasse ·em tão
Ministro do Imperio.
pouca cons1d~raçao a. segurança que eu queria
Art. 14. o Livro de RegiE~tro, e as Actas espaçar, ou adiar a Lei! Eu não posso fazer
do Conselho de Estado esta.rão depositadEs em esse calculo exacto para dizer quando será
Jilll cofre com duas chaves. das quacs uma
o dia, e o nobre Senador já occupou o em.ficará em i>Oder do Ministro e Secret•uio de prego ,que eu agora occupo, e sabe se me será
Estado do Imperio, e outra na do Conselheiro possivel compromettel·"me para dia certo, mór·
mente nas circumstancias actnaes, que a tode Estado mais antigo.
dos são patentes, nenhum motivo ha para que
Paço do Senado, 2·5 de Maio de 1831. -·
se me supponha má vontade a esta Lei, para
M(wqt~ez de BGc~·bacen.a.
a querer espaçar.
O SR •.M':\HQU};z DE itl.<l.RBACEXA: Eu tive
Sendo apoiado, mandou-se imprimir muito cuidado ha minha i•epresentação de fapa.ra entrar na ordem dos trabalhos. zer a excepção no Exm. Ministro; e de fundar o meu argumento unicamente no prece·
O SR. Bcmms: - Quando entrava ouvi ler dente que se podia estabelecer, Mas eu farei
a Acta, e parece-me que ouvi dizer que se ia em tempo devido a Representação, se vir que
fazer participaQão ao Ministro da Fazenda para a demora excede a um prazo razoavel.
assistir á ultima discussão da Lei do ThesouO SR. BoRG};s:
Queria ver a definição
ro; para evitar participações, peço licença á desse termo, razoavel; será para o nobre SetJ, Camara para observar que me acho minu- nador e não será para mim, Sobre 'esse precetando uma emenda a cada um dos titules da dente a Camara decidirá.
Lei; e eu achava mais conveniente· quando
O Sn. ALMEri>A E ALnuquEnQUJ<]:
Não
entrasse em discussão, offerecer estas émen- acho materia de discussão na proposição do
da.s· ao todo, e poderiam ser enviadas á Com-I nobre Ministro; o Goveruo póde fazer proposmissão de Fazenda para entrar conjnnetamen- tas por q~alquer l\Unisterio; e o Ministro tem
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direito á discussão, e os Membros das Camaras 4 Senadores e 8 Deputados, o que mostra que
direito. Este negocio para a sua população é numerosa, está muito falta
mim é muito simples, e está decidido por si de instrucção, e é raro encontrar um filho do
Ceará em qualquer das Universidades, e esta
mesmo.
O SR. SATURNlNo: -- Estou pela opinião • falta vem certam~nte de não haver nella Predo nobre Senador que acaba de fallar paratorios. A Proposta está approvada na oue pelo que pert'!!!nce ao precedente que tra Camara, e aqui deve passar, e para isso
outro nobre Senador receia, eu direi que quan- eiJítraT em discussão, 1-evaJITt!andD-~Se o adi-ar.
do se toma uma medida, porque certas dr· monto.
cumstancias a exigem, inconveniente nenhum
O SE. BoRGES: - lltecordo.,me do adiamenpôde haver em que danaS! as mesmas dr- to des.ta Lei, e foi o principio de despeza que
cumstancias se obre do mesmo modo; e o pre· o adiou, porq·ue tambem haviam ouuas Procedente só pôde servir de aresto em identi.· víncias de 2• ordem que pediam providencias
à&cde de circumstancias, e quando as houver, iguaes; julgou-se não dar a uma o que se nega
não ha inconveniente, se no primeiro caso se a outras, tendo a mesma razão. Concedendo
a ·Cámara agora, deve ficar persuadida que
não encontrou.
não
pôde deixar de concedo.r tambem ao·
O Sn. Bonoms: - Acho que esta discussão
não foi dada pa.ra a Ordem do Dia. Se acaso Plauhy, Parahyba, Sergil}e e Santa Catha:rina,
eu tivesse a participação da Camara, era-me e a todas as mais que a Camara negou, relivre dizer, .posso ou não assisth-, não posso servando o Projecto para tempo m-ais oppo:rem tal dia, poderei em outro, e creio que a tuno, quando o nosso estado de finanças deixar
Camara para beneficio de meus actos, havia fazer maior despeza com essa Instruc!]iio su·
conceder, Aquilio que havia de responder por perior, pois a Constituição dbriga a qne o Goescripto, disse de viva voz por ser Membro da verno faça a primaria,
Casa e julgo desnecessario esse Formularia
O SR. MAI!QUEZ DE BARnACENA: · - Na Lei
que dá aos Ministros, e sendo commigo. Logo do Orçamento está votada para a Instrucção
que eu possa pôr em tempo as emendas, as certa quantia Oett). Se a Camar!\, dos Depuapresentarei á. Camm•a. Não cuidei que fosse tados concedeu estas cadeiraS!, te\~' em vista
objecto de discussão; e se o jut<gasse, não fazia proporcionar esta despeza; demais, ha sobra.
semelhante Representação,
Não, privemos esta Província, assim como as
0 SR. RoDRIGUES DE CARVALHO: -·Não ha outras em iguaes circumstancias, porque
Lei que nos prohiba fazer emendas, para que principal bem que des:ejamos não nos p6de vir
esta discussão; quanto ao espaço, está na mão senão com a Instrucção; não me,agrada o prindo Senado; se achar conveniente eSJpaçar a cipio de que quando não se .podem instruir
Lei, póde fazel-o, mas não acho razão para todas as Províncias, se não de_ve conceder a
não esperar pelas emendas do nobre Ministro, instrucção a nenhuma dellas, principalmente
principalmente quando elle segura que só lhe quando a de que se trata tem em si rendas
falta pol-as a limpo; e creio que o melhor é snfflcientes, e tinha muito mais razão para
que o Senado determine quando quer que se ser considerada de primeira ordem que Goyaz
dê esta Lei para Ordem do Dia.
e Matto Grosso, tanto pe'La sua popul~o,
•Decidío-se na fórma da OPlmao do como por suas rendas. Sustento, portanto, a
opinião que já emitti de se levantar o adia·
Sr. Rodrigues de Carvalho.
mento
do :Projecto, para entrar em discussão.
O Sr. Presidente propoz ao Senado,
.Q
SR.
BoRGES: - Se a Lei do Orçamento
se se devia levantar o adiamento ao
concedeu
11:000$000,
estão despendidos 6; é
:Projecto de Resolução n. 20, do anuo
preciso
que
o
nobre
Senador
veja que nos fal·
Passado, sobre a creação de diversas
tam
crear
mais
Cadeiras
de
Primeiras
Lettras,
Cadeiras de Estudos preparatorios na
e
talvez
que
a
Camara
dos
Deputados,
quando
Provincla do Ceará, que se havia pos·
para
a
Inst:ru·
concedeu
essa
quantia,
fosse
to em 2'& de Abril do mesmo anno.
cção primaria, e não para a secundaria. Ca0 SR. MARQUEZ DE BARRACENA: - 0 adia- deiras de Philosophia e Rhetorica onde não
mento não pôde continuar; esta Província dá se sa:be ler é tempo perdido, não se deve prin·
têm ainda mais
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cipiar a ínsuucção de cima para baixo; tal·
vez mesmo que em alguns lugareS> da Província do Ceará estejam por crear Escolas de
Primeiras Lettras.
O SR. Romm§UES DE CAtt\'.,Lno: - Eu ta.mbem voto em que se levante o adiamento; es·
tas escolas são muito precisas á Provincía
do Ceará: ella é a 5• em popu'la(:ão na. ordem
das 18 do I•mpel'io. A Camara dos, Deputados
orçou a despeza. para a instrucção primaria
e cresceram ainda alguns 3 contos de réís.
Os estudos preparatoríos não se dev<':m ter
fóra das vistas paternas, porque se, não ha de
mandar um menino de 10 ou 12 annos para
uma Província retirada, entregue a si, sem
uma vigila.ncia de pessoa que se interesse na
sua sorte, para aprender Grammatica Latina:
a ~xperiencia mostrava em C01lmora q'lte
aquelles estudantes que iam do Brasil muito
creança.s para o Pateo, ordinari:>.:nente depois
de gastarem muito dinheiro a seus país, voltavam como tinham ido, ou peor, porque vi·
nham incapazes de tomar outro modo de vida,
e vê-se bem que neste risco de se mandarem
creanças para fóra das vistas paternas tomarem es:ta instrucção preparatoria, o que acontece é não sahir ninguem do Ceará para as
· 'rp.iversidades, como já notou um nobre Senador, ou sahirem os rapazes para se perderem. Sr. Presidente, o Projecto é preciso que
se discuta: é muito necessaria a sua execução
no Ceará.
O Sn. ALMEIDA E ALBUQUEHQUE: -Eu não
gosto de negocios particulares: de Províncias,
nem entendo bem o que seja Província de 1•
ou de 2" nem de 5• ordem; todas as Províncias, sem attenção a ordem, têm igual direito
ao gozo dos bens da Sociedade, ou essa ordem
se tome pelo rendimento, ou pela população ou
commercio, ou pe1o que se quizer; eu tenho
muitas vezes dito que o rendimento é de todo
o Imperio, e cada Província é de todo o Imperio, e eada Província concorre eom tudo
quanto póde. se mais podera, mais daria; a
população tambem não tem nada com a pro·
tecção que merece, porque tanto tem as garantias da Constituicão uma Casa de uma família
de 40 pessoas, como aquella que tem 2 ou 3.
O n.obre Senador que acabou de fallar mostrou
que deveria haver nas Províncias estudos
preparatorios para que os rapazes não fosgem
obrigados a sahir das vistas paternas antes de
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terem idade de poderem vivet• entregues a si;
mas não sei eomo isto só possa applica.r-se
ás províncias de ordem superior, e as outras
serem forçadas a soffrer esses males, porque
são da ordem decima ou vigesima. Sr. Presidente, no que por ora temos obriga~:ão de
cuidar é em esta·belecer a instruc~:ão primaria
em todas as .Províncias, que é o que a Consti:uiçâo nos ordena. Se esses estudos são necessarios, eu digo que mais necessarios são os
Officios fwbris, e mecanicos, deste precisa mais
a Nação que de Doutores; dentro em poucoa
annos, nós havemos ver sahir dos Cursos Jurídicos de ::>. Paulo e Olinda 11m enxame de
Bachareis, que hão ele ficar a maior parte sem
ter que comer, por falta de empregos, e isto,
nílo obstante a falta de Estudos preparatorios,
que tanto se quer fazer avultar agora. Estamos com uma. questão semelhante á dos Cemiterios do Piauhy. Quando as .forças do lmperio permittirem façam-il!e essas Awlas não
só para o Ceará, como para a Parahyba, Sergipe, Piauby, etc. Se chega a l'enda para to1 das estas, façam-se as Escolas, ainda que esI tou persuadido que por ora hão de despachar: se mestres para não terem discípulos, como
succede aqui meS>mo na Côrte. Portanto, é a
minha opinião que cuidemos no bem geral, e
não nos occupemos só com uma Província.
O SR. BoRGES: - Eu não contrariei o esta.belecimento destas Cadeiras, se não porque
vi que apresentando todas as Provincias Propostas para Cadeírae de Primeiras Lettras, o
Ceará não pedio nenhuma; e então pareceume estranho que se quizesse pôr quem ensinasse 'Rhetorica e Philosophía, onde não havia quem ensinas8e a ler! Se os nobres Senadores que conhecem o Ceará disserem que ha
alli bastante instruc!:)ão primaria, muito embora se cuide na Secundaria; mas ainda assim,
é preciso fazer um credito supplementar para
fazer gozar do mesmo beneficio as outras Províncias. porque nenhum dos argumentos que
aqui têm apparecido provam que se deve conceder a esta Provinda o que se não concede
ás outras.
Ninguem póde negar quanto é prejudieial
o espírito de provinciaUsmo na Assembléa.
Viejamos as Cadeiras que ha de Primeirn.s
Lettras, e as ·que faltam para se crearem; isto
é o que a Constituição determina; e o mais
é negocio que precisa de calcular outros ele-
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mentos. illlu sei que o adiamento nasceu des·
tes mesmos embaraços, que agora se apresen·tam, e o Senado não tem agora razões novas
para julgar outra cousa, o adiamento deve levantar-se qu•ando cessar a causa que o motivou.
Quanto á idéa que appareceu para decidir da
ordem da Província do Ceará, pelo contingente que dá para a Representação Nacional; foi
esse contingente tão mal calculado que o Ma·
ranhão, sendo uma .Província de muito mais
commercio, industria, etc., que o Ceará, dá
metade do contingente do que dá esta; todos
sabemos que osta distribuição foi muito mal
feita, e com esta sciencia não nos devemos
servir de semelhantes elementos para nada;
porque havemos ser grosseiramente enganados
em todas as consequencias que qulzermos de·
duzir de um principio que foi tomado ( a bem
dizer) a capricho.
0 SR. RODRIGUES DE CAlWALHO:
En não
fa.Uei em Provinciaa de 5• ou 2" ordem; disse
que o Ceai'á era a 5• em populaQão !UI ordem
das 18 do Imperio, foram estas as formaes palavras de que usei; ora, se isto não vale, não
sei de ~ue elementos nos havemos de servir.
Fallou-se no Maranhão. e comparou-se com o
Ceará, e o Ceará 20; sei-o porque fui alli Ouvidor, e fiz as minl1as correcções em que tive
occasião de conhé""~· a população occU'ltamente; não conheço outros dados para decidir da
grandeza rellatíYa das Provindas, mas que a
-população relativa dellas, porque é sem dnvida que tudo o mais segue a populat)ão, que
é
elemento primordial, :::em população ha
dosertos, que nada apresentam de util no momento actual. 'l>a,mbem se disse que se não
pediram EScolas de PrimeirasLettras para o
Ceavá; não s:e pediram .por não serem necessartal'!i; emquanto cu a1lli estive não havia
Villa, em que não houvesse Mestre d.e Primei·
ras Lettras; só se se acabaram depois que eu
de lá sahi; mas eu creio ·que não, porque não
se vê razão para que se não peçam, faltando,
lembrando"se de pedirem de Rllctorica, e
Philos:ophia. !E. quer-se que uma Provincia tão
populosa fique sem uma Cadeira de Logica
e Rhetorica, sendo obrigados os pais de familia a mP.ndarem creanQas para :Perna-mbuco
·estudar estes ramos, ou então condenmal-os á
ign~rancia, para que nenhum ·mho do Ceará
appare!Ía em: empregos de consideração no
!mperio? Dh·se que se deve banir da As--

o

semhléa o espirito de provincia:lismo; é bom
isso de dizer! Quem ha de informar sObre as
necessidades das Províncias, se não os Re·
presentantes que dellas formn mandados para
a Assem bléa? O mesmo nobre Senador que
. reprova o provincialismo é o pr-imeiro a advogar a causa de :Pern::nnbuco, quando apparece alguma questão relativa áquel!a Província;
o que eu lhe louvo. Se na divisão das ProYincias se guardasse a igualdade de populaçã.o,
eu diria que todas fossem tratadas igualmente nesta materia; mas não sendo assim'; deve
i!istribuir-se por todo o lm:perio a instrucção
á proporção da gente que ha para aprender,
e isto é que eu chamo cuidar nos interesses
geraes do Imperio. Por que ·razão tem a Bahi.a
um sem numero de Cadeiras de Latim, Rhetorica e PhHosophia? Sem duvida é porque é
muito populosa; pois por que se não ha de
para 6 Ceará metter em conta a sua população? Disse outro nobre Senador que tanto di·
reito tem ás garantias da Constituição uma
Casa que tem 20 pessoas de iamilia, como uma
que tem 2 a 3; isto é verdade, ha certas, mas
não é para tudo: se em lugar de pagar a Na·
ção a Mestres publicos para a instrucção primaria, ~:e julgasse mais conveniente dar a
cada pai de ·familia um tanto para mandar ensinàr seus filhos por quem quizesse, não se
havia de dar o mesmo a quem tivesse 2 filhos, que a quem tivesse 20; isso seria um
grande ahsurdo. Os soccorros publicos que a
Constituição garante nã.o se hão de dar indistinctamente a todas as Províncias sem attenção á sua J)Opnlação, porque seria absurdo esperdiçar em :uma o que fazia muita falta em
outra. Em uma pa'lavra, Sr. Presidente, a
divisão das Províncias foi feita quasi ao acaso,
, e sem principies nenhuns de :Estatistica que
I pudessem servir de base segura á commodi·
· dade de todos os habitantes <lo Imperio, e o
meio' de remediar o mal que provém desta
casualidade é sem duvida consideração de suas
populações.
O Sn. BAnnoso:
Tem-se fallado na materia tratando mai-s do objecto de Lei, que do
Additamento, que está em discussão; e assim
tem sido preciso, para mostrar o motivo de :>
leYantar, que é verdadeiraJmeute o que se disente. Eu voto que se levante o Additamento,
porque, além de que me convencem as razões
·que' tenho ouvido, tiradas da população, eu
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aceresceuto a distancia em que o Ceará se
acha destes recursos. Se a Parahybii pedisse
essas Cadeiras, eu votava que se lhe não concedesse, porque tem Pernambuco muito ·perto;
mas o Ceará não tem Província alguma perto,
onde possam os estudantes ir recebe.r essa
instrucção, e então pa.rece muito justo que se
lhe não negue; as Cadeiras de primeiras letiras são geraes para todas as VHlas, e Freguezias; as de Gramo:natica. Latina têm mais
restricção e por isso tem 4 o Ceará; mais
restrictas devem ser as de Logica, e Rheto·
rica é verdade e ainda mais restrictos os
Cursos Juridicos, que só ha 2 por todo o Imperio; mas a restricção das Cadeiras de Rhe·
torica e Philosophia não se póde levar em
uma Província. a reduzirem-se a mais, e a uma
Província cuja população se tem mostrado
que é muUo consideravel; o meu voto seria
que se levasse a restricção a uma Cadeira de
Logica e. outra de Rhetorica; levante-se porém
o additamento, e tratando-se da materia, ver·
se-ha o que mais convé.m.
O •SR. SATURNINO: - Todos têm direito
aos empregos publicos sem outra distincção
mais que a dos seus talentos e virtudes, diz
a Constituição; mas aos halbitantes do Ceará
pretende-se tirar os meios de realisarem o
gozo deste direito! E com effeito já se mostrou multo bem, e com a eX!periencia, o quanto
é ar.riscado a en,yiar um meni.uo fóra das
vistas pruternas estudar, o que só se póde
aprender Eill1 tenras idades, e muito principalmente no Brazil, onde não ha collegios de
educação, a que um pai de familía possa entregar seus filhos livre de cuida;Jdo, pela par·
te da morigeração; e então, que se póde dizer do Ceará, a quem se negam estas escolas? Que ou hão de os mo~:os sujeitar-se aos
males, que se lhe podem seguir de sahirem
em tenra idade das vistas vigilantes de seus
pais; ou pela sua ignorancia, não lhe ser
nunca proficuo o direito que a Constituição
lhes <lá! ·E no meio disto, pretende-se sustentar que as Províncias devem ser tratadas com
igualdade! Eu não a vejo, quando olho para
e;;sas ·Províncias a quem arbitrariamente se
deu na Lei de 20 de Outubro de 18·32 o nome
de 1• ordem; e em outras, apezar de estarem
na 2•, conto na mesma Comarca, e as vezes
na mesma Cidade mais de 2 Cadeiras desta
natureza, e não se quer que o Ceará tenha
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u.ma só em toda a sua extensão! Disse-se que
nós necessitamos mais de officios fabris do
que de douto1·es, e que dentl'o em pouco tem)lo, veremos o Brazil inundado de Bachareis,
que hão de sahir dos Cursos Jurídicos de São
Paulo e Olinda, que não terão em que se empreguem; assim ser'á, mas não veio 1razão alguma para que só cai:J>a em partilha aos fi•
lhos do Ceará o quinhão de serEilll carpinteiros e ferreiros, e perten!)am os "grãos de
doutores só aos do Rio d-e Janeiro, éBahia,
etc., o caso é, que nessa inunda!;ão, me pa·
t•ece provavel, que não ·appareçam Cearenses,
pois, como já se notou, não appareciam em
Coimbra filhos do Ceará; e a razão não é outra senão a falta de estudos preparatorios,
que por fatalidade se continuam a negar
áquella Província. Receia-se que não haja empregos para os Bachareis, que hão de entulhar o Bra.zil; quando o officio de Bacharel
não der pão, ficará como a Facuhlade de Philosophia em Coimbra, onde se passava'm annos em que se não formava um só estudante;
ninguem é tão imbeci-l que se dedique, ou faça
dedicar seu filho a uma profissão donde ·não
espere tirar vantagem; demais,, estes estudos
não servem só de preparatorios á Jurisprudencia, ninguem ignora quanto elles habilitam
para. os estudos Militares, para os empregos
de Fazenda, e até mesmo para ;;e J}oderem entender os livros de Agricultura, e commercio,
e em geral, para qualquer outra instrucção
que o homem pretenda tomar, ou qualquer genero de vida a que ;;e quei"ra. propôr: nãó s~
quer tambem que entre em conta as sobras,
que a Pt•ovincia dá do excesso de sua receita á clespeza, porque o rendimento pertence ao Imperio em gera..l, e da sua massa
se deve fazer a distri•buição por todas as
Províncias á proporção das suas necessidades. Eu 'll.âo contesto este principio, antes
muitas vezes o tenho sustentado neste caso:
mas .nunca entenderei por sobras o que se
tir·a das despezas de que a Província necessita, e que se querem sem •razão supprimir
para que appareçam com o titulo de sobras,
quantias que 'll.ão m&recem esse nome, ne.m
mesmo de economias, porque não é economia_
o que se extrahe do preciso; e como <lU reputo esta despeza necessaria ma Provinda, não
a posso classificar como sobra. Pt;lo que ·respeita ao !Provi·ncialismo,. não me pôde (le

-----·----~---

202

Sessão de 25 de Maio

fôrma alguma ca•ber, porque •não sou rSenador por alli, não tive ·alli o meu nascimento
e nem creio que tenha no Ceará, onde nunca
êstive, parente ou conhecido aLgum; mas
sempre digo, que não deixarei nunca de 1ouvar aos •nobres Sena·dores que defendem os
direitos e justiça das Províncias que os enviara.m á !Repartição Na•ciona.l; rnão só pelas
razões que os nobres ·Senadores da minha
opinião já expenderam, como porque, pelo
artigo 63 da Lei do 1• de Outubro de 1828,
que tenho aqui diamte dos olhos, se <determina que as Camaras dêem ·aos Deputados
e Senadores dà Provirncia as instrucções, etc.
(le-u o artigo). Ora, se não •é ·pa.ra advogar
a causa das Províncias que estas instrucções
se mandam dar pela Lei que a .A:ssembléa
fez, para que fez a Assembléa este artigo
da Lei? Pela mesma parte, .Sr. PresMente,
eu .me julgo obrigado em consciencia a defender sempre aqui a Província que me escolheu, toda a vez que se trat!l!r dos seus
interesses ·locaes; sem que todaJVia me julgue desobrigado a tratar do •das outras; e
agora estou dando a prova. Fina,lmente p!l!ra
responder á comparação que um nobre :Senador fez da questão dos cemiterios do Piauhy,
eu me refiro ao que expendi sobre taes cemiterios, o qu-e fatigaria á Camara, se agora
repetisse; quando se tratou dessa mruteria,
julgo que ·satisfiz aos -arg·umentos do nobre
Senador. •E' cportanto o meu voto, que se levante o adiamento, e se se diz, como um nobre Senador j'á disse, qu-e aluda existem os
motivos que deram lugar a este adiamento,
e que se não dev-e levaqlta·r emquamto estes
motivos existirem, eu direi que os motivos
cpor que votei no adia.mento, ·foram porque
então .me JlaltaNam as illustrações, que agora
sobejamente •têm dado os nobres .Senadores
que conheoom a Província, e 'desapparecendo
para mim os motivos, tol"llO a dizer, voto que
se levante o adiamerrto.
o .SR. BORGES: - O conhecimento legal
que um nobre rSenador que 'Viajou a Proviuel-a do Ceará apresenta rá Camara, ele que
existem em todas as ViHas escolas -de primeiras lettras, me faz decidir sobre a proposição condicional que havia estaJbelecido se ha i•nstrucção primaria, rfaça-se ·a secundaria, mas quasi tudo o que tenho ouvido
tem por 'base a população •desta Província;
1

bellos raciocínios se têm feito, .mas todos laboram neste .principio de que não vejo prova
que me convença. Allega-se que o Maranhão
tem 13 VUlas, e o Ceará 20; mas eu estou
certo que cwda Villa do Maranhão tem mais
gente que 6 do Ceará; emquanto não tivermos Mappas Estatísticos nada podemos avançar ao certo sobre esta materia.; olhe-se para
as Alagôas, que dá 5 Deputados, -e ver-se-ha
se esta distribuição dos 100 Deputados não foi
em proporção exa.cta com a população das
Províncias; isto foi feito como costumamos
dizer, em cima da perna. O Pará tem 50
igrejas, e uma .grande paTte dellas estão sem
Parochos, porque os Pa1;ochianos são tão poucos que •não •podem dar de conhecenças cousa
que chegue para manter o Vigario, e que
calculo de ·POPulação se póde fazer, contando
as Parochias? Tudo sahe errado; o mesmo
acontece com as VH!as. Ha ViUas no Brazil
em que ha ·uma igreja, e duas ou tres casas.
Aqui disse ha dias um nobre .Senador que
uma Villa da Província de 'Goyaz consistia na
igreja, e um páo espetado •no campo, chamado Pelourinho! Ora, calcule-se á vista
disto a população ·pelo numero de Villas ela
Província! Finalmente prescindindo de tudo,
sendo 'Certo, como supponho, por affiTmar o
nobre •Senador, que ha a instrucção primai'ia, •eu me pronuncio a favor da secundada.
rPropondo ·fina.lmente o Sr. President-e se se •levantava o adiamento
ao Projecto, decidio-se que sim.
0 Sn. ALMEIDA E ALDUQUEHQUE: - Eu
creio que ·Se ·deve agora da r este Project<>
para Ordem do Dia.
0 SR. PRESIDENTE: - Eu já o tinha dado
para hoje.
O Sn. Au.mrnA I~ AI"UUQUEHQu~:: - E'
novo methodo de tra'balhar na Casa.
0 .SR. PRESIDENTE: - 0 Senado asstm O
decidio sa:bbado.

Teve então lugar a 1• e 2• discussão do Projecto, e para. fallar sobre elle pedio a palavra e disse
0 Sn. MAIIQUEZ DE BARBACENA: - Na
discussão do adiamento produzio-se tudo
quanto ha sobre a materia, e por isso ficou
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esgotada. Eu aproveitarei em favor do Pro-~ queceu-me de dizer quando fallei na populajecto as mesmas razões que ouvi a um illus· ção, que vi um Mappa do Bispo do Maranhão,
tre Senador que o 'Contrariava. iDisse que to- que punha a população da Bahia maior que
das as Províncias Unham igual direito ao que a de Minas, e nós sa:hemos que Minas dá 20
se concede a algumas, sem differença de Deputados e a Bahia 13; e de que parte está.
grande ou pequena; de 1" ou de 2" ordem, a razão? ·Com dados assim como este Mappa,
se pois a Bahia e Pernambuco têm mais de porque nunca os houve exactos, é que se fez
uma cadei·ra de Thhetorica e Phtlosophia na- a distribuição da >Representação Nacional nas
nhuma razão ê para se negar ao Ceará uma; , Instrucções que se fizeram no principio, e asdemais, o Projecto foi discutido na outra Ca- sim fkou: esta distri:buição não dá luzes a
mara, onde ha 8 Deputados que a deviam ninguem sobre a população do Brazil, nem
inetruir sobre esta necessidade, e aqui á vista no todo, nem em Q'elação de umas Pa·ovincias
do que já lar.game.nte se disse razão nenhuma para outras.
o SR. ·CONDE DE LAGEs: - •Duas duvidas
encontro, para que ta.mbem se não approve.
O SR. AL1lfEIDA E ALBUQUERQuE: - Eu se tem suscitado: 1", que a população da Proignoro qual é a população do Ceará, assiJm vincia é muito pequena; 2", .que ha falta de
como ignoro a razão por que se conclue de meios; quanto á primeira, trouxe-se o exemhaver população, se devem criar cadeiras; ê plo de .Goyana, não sei para que; se 'lla Villa
preciso sruber-se se toda essa gente tem es- de Goyana não houve quem quizesse aprentudantes habilitados para entrarem para es- 1 der Philosophia ha 15
ou 16 annos, pôde
sas aulas. Eu Ienl'br~me que .sendo General concluir-se que tambem não haverá ·hoje no
de •Pernambuco o Visconde da J:'raia Grande, Ceará discípulos para as aulas, que se pepôz o seu CapeHão para '!Jl'ofessor de PhHo- / dcm? •P.ara o nosso systema, ê nece~;sario que
sophia em Goyana, e •nunca houve quem qui- 1 haja instrucção; e o <Ceará dá 8 Deputados;
zesse .saber Philosophia, porque os que sa- a presente .questão 'llOS está ·sobejamente probiam ler esta·vam occupados nas lojas e ta· i vando quão util ê ter na Representação Nabern·as. Não me opponho a qu·e se criem as clonai Cidadãos nascidos em todas as ProvinOadeiras no Ceará, mas digo que se deve ter elas do Brazil, :pwra darem as precisas luzes
attençâo com as outras Provincias, que 'l.lão ás ·Gamaras do estado das suas Provi•ncias ;
se tome por brLS() a população, que além de c se a esta se não der a precisa instrucção,
ser muito incerta é dado que não serve para o que ha de acontecer? Que os hwbitantes se
este caso. Ouvi a um nobre Senador que se verão obrigados a eleger Deputados de fóra,
a Pa·rahyha pedisse uma Cadeira, que ee lhe que, a olhos vistos, não podem j.á:mais defendevia negar; é isto o que eu não 'POSso ad· cler os interesses de seus constituintes, como
mittir, porque ·a razão da proJdmidade de os que a1li fora,m ·nascidos e creados; log:.
Pernambuco •nada faz ao caso. Todos os ar- uma Provincia que ê mais populosa carece
gunwntos se funda.m em que os moços não de maior numero de pessoas instruídas, pordeviam sahir das vistas paternas, na idade que tallllbem carece ter mais onde escolha as
cm que ordinariamente se estudam estas mA· pessoas para a Representação Nacional, cujo
terias, porque ainda não são {:apazes de se numero tem relação com a população; nem
regerem; pois se o perigo está em !llão se· se diga que para ter 8 Deputados, não é prerem vi.giados por seus pais, tanta impossi· ciso haver aulas permanentes, ·porque tão pebilidade ha de se vigiar quem está em Per- queno numero de homens podem instruir-se
na:mbuco por quem está no Ceará, como ;na nas outras Províncias; porque não basta;m os
Parahy•ba. Finalmente disse outro ·nobre Se· conhecimentos parra ser l})eputado, são (tonador que este Projecto se devia aqui a,ppr&- do.s ·nós o sa:bemos) precisas muitas mais
var, porque já tinha ·passado na Camara dos qualidades, que nem sempre se rcunem no
Srs. Deputados; se tal razão se admittc, bem homem de luzes. Note-se que eu disse que
cxcusado é que venha~n cá as ·Leis, uma vez era preciso, que os habitantes da Província
que sejam approvadas na outra Camara, por· tivessem onde escolher, e se forem só 8 os
que para dizer: - Amen, não ê preciso que que Uvereun capacidade litteraria, em 8 ·não
venha aqui nada que lá fôr approvado. Es· 1 se podem escolher ,8, hão de vir esses 8 por
26
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torça. Quanto á despeza, por ora eu não examinei o calculo do Mtnistro da F·azenda; mas
vê-se que o d;ef'ioit actual é de cento e tantos
contos, quando o passado foi de quatro mil;
e é agora que estamos em circumstancias
tamto mais vantajosas, é que se ha de negar
a esta Provincia o que pede com tão demonstrada justiça? Não vejo razão a1guma
para esta repulsa, e portanto voto pelo Pro·
jecto.
0 tSR. BAnnoso: - Pedi a palavra paB
l~ma declaração; eu trouxe o exemplo da Parahyba relativamente á distancia, não a suppondo nas mesmas circumstancias do Ceará,
quanto aos outros objectos por onde esta se
tem encaTado; dados estes em a:mibas, só a
distan'Cia me não resolve a votar contra, se
della se pedirem Cadeiras; porque desde já
declaro que votarei em que se lhe concedam.

viam ludios escravo,; naquella Província
como nesta. Quanto á 1", só poderia ella quadrar, se estivessemos tratando de approvar,
ou reprovar uma Proposta do Conselho; isto
não é porém uma Proposta, mas sim 1~ma
Representação; pois que, além de que a fórma, em que vem concebida, não fosse •nos
termos de Representação, a sua mater·ia, versando sobre execução de uma Lei, ·não p.odia deixar de se considerar como ,Representação, por ser daquellas sobre que a Constituição inhibe aos Conselhos Provinciaes de
fazerem Resoluções; e não vejo nada por qua
o Senado se julgue privado de ·esten·der esta
disposição onde julgar conveniente, como
acontece 110 presente caso. Quanto á 2• é uma
questão de facto; eu creio cordialmente ·no
que affirma o nabre .Senador acerca de não
ter visto Indios escravos na Província de !Minas, mas o nobre Senador só affirma o que
vio; elle ·não correu todos os sertões, onda
ha muitos ra.pazes, conhecidos pelo nome ,!e
OolOJn·in,~, que são verdadeiros escravos; estão sopitados debaixo de jugo para tra.b::tlhar no que lhe mandam, são vencidos; "'
, tão desgraçados, que nem conhecem o direito
que têm á sua Uberd'ade, principalmente as
mulheres, cujos filhos ficam na mesma es·
cra.vídão; e de mais, se estes escravos não
existem, que mal faz que se prohiba:m para
acautelar, que á sombra da Carta Régia se
não venha:m a fâzer, quando por. qualquer

Posto o 1• <l!rtigo do Projecto á vota.ção, foi approvado.
Li'do pelo Sr. 2" Se0retario o 2"
artigo não houve quem o impugnasse
e por isso posto á votação, foi ap·
provado; assim como todo 0 Projecto, pa.ra passar á ultima. discussão.
Seguio-se a continuação da ultinna
discussão, adiada pela hora na sessão
precedente, do Projecto da Resolução
que revoga a 'Üarta Régia,. que manda
decl!l!r&r G;1erra aos lndws Bugre;;
na ProvínCia de S. Paulo, com uma
.
_
casualidade houver aLgum choque entre os
emenda approvada na 2• d1scussao, _ e Braz1leiros
.
.
e os Bugres, o que é mmto.
facil
duas emendas apoiadas, <na sessao acontecer por qualquer desavença entre um
. .
Pl·ecedente '· e sobre ella, disse
morador do Campo, e alguma Horda v1smha;
Eu ' o roubo de um Indio, ou ainda .menos, a morte
Ü .SR. MARQUEZ
DE
!NHAUiBUPE: de um cão, póde dar origem a um choque;
puz uma emenda a este Projecto, e sustente>
porque todos nós sa:bemos o que os selvagens
a sna necessidade, porque me parece muito
são deooonfiados, e tomam muitas ·vezes
clara. Uma vez que se deroga a Carta Régia
por offensa uma acção que não é praticada
de 5 de Novembro de 1808, ·julgo que ha
com tenção de offender, quanto mais que eu
igual justiça para derogar a outra do mesmo
já apontei o roubo de uma mulher, que mui
an·no que fulminou tambem a escravidão sofacilmente pôde apparecer; por estas razões
bre os Indios de Minas Geraes. Duas razões
se apresentaram aqui, como objecções 'ii ma· que eu julgo ponderosas, eu voto para a am·
teria da minha lembrança: a ln que, sEmdo pliação ,da disposição par-a a Carta Régia
esta Resolução orga;nisada sobre proposição de Minas, e portanto sustento a minha
de uma ,p.rovincia, não se devia entender a emenda.
0 SR. BARROSO:-Elu pedi a palavra pal''l
sua disposição á outra, que o não pedia; 2•,
que não havia a mesma razão para Mi•nas lembrar o motivo por que puz a mfnha emell·
que para S. Paulo, porque de facto n1í.o ha- da. Não o fiz porque julgasse más as razões
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que se allegam ,no Projecto, em favor da uti- agora se produzem são os que já appa,recelidade da sua disposição, mas porque a Con- ram na 2• discussão, e que me parece foram
stituição não quiz que se désse a razão das completamente rebatidos; o que apparece de
Leis em Preambulo, quando prescrevem a novo é, que o Projecto não pódc tirar os lnnorma de sua promulgação.
dios da escravidão, a que üs apresadores tiO SR. ALl\fEIDA E ALBUQUERQUE: - Quan- nham direito sem ter effeito retroactivo. o
do em outra discussão se tratou desta Reso- nobre Senador, ao mesmo te,mpo, que faz o
lução, eu fallei por vezes contra ella e disse argumento, nega que os Indios sejam rea1que não era exacto o affirmar-se que a Oarta mente escravos, e diz, que se estão sujeitos
Régia mandava captivar os Indios; pois que a trabalhar é por 8/buso. Primeiramente, eu
verdadeiramente os manda considerar como não considero a escra:vidão se não pelos seus
prisioneiros de guerra. Os :flactos que se têm effeitos; porque, não havendo escravos se nã::~
mostrado são abusos dos Agentes do Gover- de facto, só se póde conhecer este facto pelos
no, que o mesmo Governo deve mandar pu- e.t'feitos; ora, se os Indios a:presados nJ.
nir, por exo!'bitancia de JurisdioQão; disse guerra, fica:m prestando os seus serviços inmais que ainda esta.ndo nós em estado de l'oluntariamente a um homem, que lhes não
guerra com os Indios (o que não é assim) pa,ga; que os ~castiga !lJl•bitrarirumente, que
não era preciso medida Legisl&tiv.a para ac':t- os obriga a trabalhar á hora, e onde lhe
bar com a guerra, e esse effeito chamado es- apraz, que os 'Vende a quem bem lhe parece;
cravidão, porque ao Poder Executivo é que este desgraçado soffre os effeitos da escravicompete declarar a gilerra e fazer a paz, e dão, e é por consequencia escravo; e como o
nií.o á Assembléa Geral. Diz porém um nobre nobre SenrudÓr não nega, ,nem pôde •negar
Senador, que o Governo pôde stm mandar que na Província de S. Paulo ha Indios no
cessar a ,guerra, mas que ,não póde fazer ces-, estado que aca:bo de descrever, não pôde tamsar o serviço a que os apresadores dos Indios bem negar que ha em .S. Paulo I·ndios escraadquiriram direito, em virtude da Carta Ré· vos; e por que razão os ha? Sem duvida, que
por certo numero de amuos, que ainda , a razão é essa Carta Régia que dá aos a;prenão findaram, Eu porém pergunto, como é. I sadores dos Indios o poder de os escravisar.
que o Pmjecto póde tira.r esse direito que os J O meio pois de fa,.;er cessar esse poder aoq
apresadores têm adquirido, sem que esta dis- · apresadores é acaba,r com o que lhes dá tal
posição tenha effeito retroactivo. Mas eu d~reito, isto é, cc;m a Carta Régia, seja ou
nego que os •Indios .sejam escra-v;os, assim não lavrada contra os principios de Direito
como esse direito dos apresadores, o que exis- natural, foi assiguada por quem Unha legal·
te é um abuso dos Governantes da Província mente o Poder Legisiativo; nós temos reco·
de S. Paulo, quem tem obrigação de reprimir nheci.do todas as suas disposições ,como vera continuação desses abusos e castigar os que dadeiras Leis, e as temos sustentado em viJa se tem commettido, é o Governo; essa gor, emquanto a~> não revoga; logo, sendo este
Oarta fRégia já não põde ter effeito desde Diploma uma verdadeira !Jei; só uma outra
1808, até 1•831, porque não ha guerra, que Lei a póde revogar, para o que só a Assemdure 23 annos, já se aca:bou por si; ·se não bl'éa Geral, e não o Governo tem direito. Pelo
acabou, o Governo qne faça a paz achando que toca ao effeito retroactivo, em virtude
que é conveniente; e esta paz é uma verda- do qual, diz o nobre Senador que só podem
deira revo.gação da Carta 1Mgla. Em uma pa- ttbcrtar-se os Indios já ·Pl'isioneiros, e que
lavn•,, eu já disse que é muito vergonhoso não têm completado o tempo da Carta Rêque se publique no mundo que no Brazil 'H) gia; eu direi, que me parece que quando se
escravisam homens livres, e esta Resolução trata de restituição de direitos usurpados,
é o que vai a fazer sem precisão alguma, ,por· podem as Leis ter e têm com effeito
que, torno o repetf.r, o Governo deve ac!llba:r retroacção; isto se faz sempre em taes casos,
por um acto seu com este abuso, porque eu como o nobre Senador sabe melhor do que
não considero este emprego forçado dos ser- eu, porque é Jurisconsulto; e se nós conhe\'Íços dos Indios, se não como tal.
cemos a iniquidade da disposição da Carta
O Sn . .SATURNnro: - Os argumentos, que Régia, e o ataque que faz ao Direito que os.
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lndios têm á sua liberdade, é sem duvida que ptiveis de civilisação alguma, e mostrand!hsea 'derogação deste Diploma deve ter effeito lhe que todas as experiencias tinham mosretroactivo, estamos fôra da hypothese, em , trado, que elles não deixariam nunca de ser
que é estwbelecida a Tegra de que - as Leis i nossos inimigos, apresenta.ndo-se-lhe o quadro
não devem ter effeito retroactivo - a mes· das hostilidades, e devastações que tinliam
ma Constituição, que estabelece esta regra, commettido nas nossas Fazendas, portand!hse
determina que se abulam os privilegios, de como féras indomaveis, declarou-lhes então a
que autos della gozavam certos indivíduos; e guena offensiva, para os acabar de todo; e
isto porque? Porque se tratava de restituir foi para este effeito que publicou a Carta
aos mais Cidadãos os >direitos de que estavam Régia de 3 de Maio, de que acabo de fanar.
privados. O nobre Senador affirma, que a Mas depois .disto, mudaram as cousas de face,
guerra já não pôde existir, porque são passa· os Indios foram conhecendo que estavamos
dos 23 an:nos, e que nenhuma guerra dura com elles de ·boa intelligencia, e elles mes1110S
tanto tempo; pois isto é materia de facto, e a foram tendo conmosco; a sua ferocidade
o nobre Senador deve saber que ainda existe, tem hoje desapparecido ·de todo; já não nos
pelo menos defensiva da n:ossa parte. Os ln· atacam, e por consequencia desappareceu a
dios continuam a fazer correrias nas nossas occasião de haver prisioneiros de guerra e
fronteiras e a perpetrar hostilidades, que os portanto a de se fazerem escravos; isso aca·
moradores da:quelles lugares são obrigados a bou em Minas; e é portanto inutil que esta,
repellir com força, e é nesta occasião que se medida se extenda áqueHa Província, onile
fazem os prisioneiros; e digo mals ao nobre não é ·necessaria. Eu voto, portanto, pelo
Senador, que esta guerra durará ainda muito Projecto tal qual veio, sem emenda alguma.
tempo se se não derem prudentes providen·
O ,gu, AL~IEIDA E ALBUQTJEHQUE: - Este
elas para se reduzirem por meios de conci· Projecto tam 1por objecto revogar .a Carta
liação estes Indios á nossa amizade. A este Rlégia, que declarou a guerra aos Indios; mas
respeito, eu estou persuadido, que esta Re· olhando-se para a sua disposição, se vê que
solução pôde produzir algum effeito. ~~os In-~ elle suppõe, que a guerra ha de continuar;
dios, ora escravos, que forem postos em li· de maneira que quer acabar a .guerra, ficando
herdade em virtude de1la, pôde fazer-se co- a guerra; no que ·não pôde haver maior ab·
nhecer, que o actual Governo veda que con- surdo! Digo que a Resolução suppõe ficar a
tinuem a ser escravos; e é mui facil, que se guerra, quando dá provtdencias a respeito dos
fa;ça sa.ber tambem esta nossa medida aos Inclios, que se apan~arem; e como se hão
que ainda nos fazem a guena; e uão é pos- de elles apanhar? Eu não entendo como, se
sivel, que este passo que faz conhecer aos a Resolução quer que ha.ja paz; ora suppoindigenas a nossa boa vontade para com el- Ilhamos que se apanham, ainda que seja a
les, lhes faça perder, ou ao menos mitiga:r laço; como é que se faz a entrega ao Juiz
o odio que nos conservam, e que todo é filho de Orphãos? Quem lh'os vai entregar? Que
dos males que lhes tentos causado? Demos Eaz delles esse Juiz? Tudo isto são cousas
já este passo para attrahirmos os Inclios, e que se escrevem muito facilmente, mas que
não uos descuidemos de outras medidas, so- na pratica apresentam embaraços insensíveis;
bre este mesmo tmportante objecto, de que e depois onde estão os fundos para sustentar
nos temos até aqui esquecido.
e vestir estes Indios, emquanto .se não re0 SR. VISCONDE DE CAETHÉ: - Esta ma· partem? Porque não se hão de deixar andar
teria está bastantemente discutida, e eu ex· nús pelas povoa{:ões, como a;ndam no matto;
cuso repetir o que já se tem dito. A disposi- e o Juiz dos Orphãos ha de tel-os em sua casa
ção, que vejo nesta Resolução, é rela:tiva a ou ha de dar-lhes quartel? .São milhares de
S. Paulo; em Minas não é precisa. A Carta difficuldades, que esta Resolução vai apresen:
Régia de 2 de Dezembro de 1808 tem mais tar, de que depois ninguem se safa; por isto
por objecto aldear do que escravisar os Iu· é que eu digo que todas estas cousas são
dio.s. Outra, que temos má, é a de 3 de Mlllio materias que perten•cem ·ao .Governo, porque
de 1808, porque o Sr. D. João VI, persuadido são de pura administração, ·e o Corpo Legisde que os Indios Botucudos não eram susce· tativo, umà vez que se queira metter em taes·
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materias, que não são de sua competencia, Í u"~ior razão nos assiste para fazer um Pro·
ha de sempre fazer cousas muito imperfei-j ject~ de Lei, que torne ~ulla~, _e sem nenhum
tas, como esta Resolução está toda.
em:nto todas quantas d1spos1çoes houver an·
O Sn. MARQL"EZ DE lNHA:ílrBUl'E: - Para teriores que por qualquer modo possam predeclarar estes Indios livres, não era necessa:- judicar a liberdade dos .indígenas. Este derio esta Resolução, porque já existem muitas veria ser talvez o 1" artigo do Projecto; e o
Leis que os declaram livres, assim como to· 2", o modo 'de providenciar particularmente
dos os outros do Brazil; mas as incursões que a subsistencia desses homens infelizes, quan·
elles fizeram nas fazendas visinhas ás suas do fossem feites prisioneiros ; não ha trocas,
habUações, obrigaram o Governo então a to- não ha indemnisações, como se pratica entre
mar medidas repressivas: infelizmente toma- os pr-isioneiros de guerre_ das Nações civiliram uma que nos faz vergonha, pois que a sadas. 'l'oda cautela é pouca para evitar abu·
despeito das sá!bias Leis anteriores, que ve- sos, que produzem proveito. Nesta Côrte,
davam a escravidão, estabeleceu-se por esta sendo eu Ministro, fiz toda a possivel diH·
Carta Régia uma, ainda que temporaria, mas gcncia para que os Africanos, que entraram
de que muito se podia abusar, e se tem atbu- depois da Lei da abolição de seu commercio,
sado; e porque se tem abusado? Porque foi. não descmbarce.ssem, e fossem declarados li·
d-isposição é viciosa nesse tempo que estabe· bertos; mas logo se apresentaram tantas cerlece, sem dar meio algum de flscalisar o seu tidões de mortos, que á sombra dellas dostermo; uma tal disposição, só se lhe acabam embarcaram os vivos, e a esse respeito e-u
os abusos cortando o mal pela raiz, qua;nto chamarei a attenção do Senado mui brevemais que ainda executada a Carta Régia á I mente. Quanto á vista do Governo e da Asrisca devia ser a:boiida por sua materia sembléa Geral taes abusos se commettem,
odiosa, e contrn. direito! As difficuldades que 1 que não deveremos recear nas Províncias á
o nobre Senador apresenta ultimamente são sombra de taes Ca,rtas Régias? Insisto porde tão pouca monta que o Gove1·no, a quem tanto muito, e muito sobre a necessida.de de
toca expedir Decretos para a boa execuçã.o annullarmos todas as Leis c todas as Cartas
das Leis, pôde mui facilmente remediar; e o I Régias, que de qualquer modo •prejudiquem
mesmo nobre Senador assentava que o Go- 1 a liberdade dos Indios.
verno podia fazer tudo; pois quem pôde fa·
O SR. VrscmÍnE DE CAETHÉ: - ·Se em
zer o mais, muito melhor pôde fazer o me- Minas agora se fizesse guerra, estou bem
nos: ma.s não deixemos ao •Governo o revo- certo que o ·Conselho Geral da Província pegar uma disposição legislativa, porque isto diria. providencias, eu as daria; logo, podepertence sómente ·ás nossas attribuigões.
mos concluir que essa Carta
pela qual
o SR. MARQUEZ DE B.ARBACENA: - Na nl· se mandava fazer essa guerra de extermínio,
tima discussão, e -no fim della, eu propuz, caducou por si mesma. Eu tenho dito varias
que este Projecto fosse remettido á Gommis· vezes que os lndios estão muito pacíficos, e
são de Estatística, para que fossem annul- essa Carta Régia suppôz que eram umas féladas todas quantas Cartas RJégias e disposi- ras indomaveis; esta supposição era falsa, e
ha para reduzir os Indios á escravidão, tanto se mostrou que era, que a.penas elles
ou por outro qu31lquer titulo empregai-os em conheceram a nossa boa fé, se entregaram;
traba.!hos, pareceu-me que era •mu1to digno por consequencia, que ·necessidade ha de todo Corpo J..egislativo acabar todas as dispo- mar providencias geraes? Se algum dia housições contrarh>,s á liberdade dos Indios; e ver necessidade dellas, a Provicnda de Mi'lllt1i.o estava persuadido que a guerra era _só lll:'s não fica embaraçada ·de poder tomar
em 8. Paulo, e que as outras Províncias es· qualquer medida. M-as disse-se
.lá estão as
tavam em paz, ma.s qua.I foi a minha admi- divisões
sim, Senhor, estão as divisões;
rar;ão, quando ouvi dizer ao nobre Senador estas estão para o caso de haver algum asque em Minas ha o direito de fazer essa sa,lto, o que até agora não tem apparecido;.
guerra de extermtnio, e ha essas divisões mas ellas não servem só para isso, são a bem
chamada.s do 'Rio Doce, que tem a autoridade dizer outros ta.ntos fazendeiros, que lá estão,
de fazer uma tal guerra! Ora, havendo isto 8 servem de guarda aos outros fazendeiros, e
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vão beneficia;ndo muito, porque vão fazendo elle vê que o Legisla;dor partia de um prinestradas e outrcs benefícios á Agricultura. cipio, que falsamente julgou existir? Ni•nguem
Em conclusão, quem precisa de remedia é dir·á que sim. O mesmo Legit;lador, quaardo
quem está doente, isto é, a Província de São conhece ou a desapparição do principio, ou
Paulo, dê-se-lhe; a de .J\!Ji:nas não .está en- a sua falsidade, revoga a I-ei; eis o caso em
ferma; se por algum accidente chegar ao es- 1 questão. A Assemblea conhece, que os lutado de enfermidade eu confio multo da sa- I dios nem são, nem foram nunca féras illldobedoria do Conselho Geral que haja então maveis; revoga a 1Lei que teve •por base este
de representar; e demais essa Carta Régia falso principio; dirá o nobre Senador ou
caducou até pelo principio por que ella se quem me contestar, que se esta disposição da
estabeleceu, quando diz que os lndios são fé- Carta Régia fosse damnostt á Provineia de
ras indomaveis, e que não haviam esperalllÇ&S Minas, o Conselho Provi•ncial pediria a sua;
de se conseguir a sua civiHsação. A outra revogação, como pedio S. Paulo; sobre isto
Cart1 Régia, de 2 de Dezembro, mandada para direi que a Pro,rincia de Minas .não tem senso criar a Junta de Civilisação, mostrou que tido o mal da Carta; Régia, porque de facto
a cousa não era tão desesperada, ella; man- os Indios não têm alli continuado a guerra,
dava que não fossem tratados os Indios como e sem e'la .não tem havido prisioneiros e con·
prisioneiros com as armas 'na mão; mas sbguintemente não se tem reduzil:lo ninguem
como ser.vos ou como aqueHes, que são obri- á escravidão; nada ha pois que possa fazer
gados a .prestar serviços a quem os cria, em lembrar ao Conselho do ;Minas a revogação
razão da sua criação, despeza .de vestuario, de uma Lei que em na:da incommoda a Proetc.; porém a de 3 de Maio, considera;-os pri- vi,ncla, poi11 que se não tem verificado o caso
sioneiros de guerra! Captivos e demais os em que ella possa ser applicavel; mas como
senhores com o direito de os metter em fel'· se póde contar com a segurança desta; paz?
·ros por 10 annos, e por mais tempo, até que Já a;qui disse um nobre .Senador que o roubo
·derem provas de abjurar a antrophagia, e a de uma India, e até a morte de um cão, pvferocida:de de seus costumes; mas tendo esta l dia causa,r um. r'ompimento, porque estes h oCarta Régia caducado, como demonstr'd, ex-~ mens, pela falta de clYilisação, são desconcusado é a complicação, que se pretende dar fiados elh demasia; esta reflexão é muito
á disposição para S. Paulo, donde foi pedidct judiciosa, e a experiencia confirma que ta·l e
pelo Conselho cGeral, e a favor da qual eu o caracter habitual de todll:s as Nações seivoto de todo o meu coração, mas reprovo a vagens, não só do Hrazil,, como de todo o
Indicação, pela qual se pede que se amplie mund0, onde Sb encontrarr1 estes povos; ora
:rmra Mtnas.
mostrada a possibilidade de um rompimento
o SR. .SATURNINO: - O rnobre Senador que se fará dos Indios que forem apa;nhados
'Pretende que caducasse a Ca:rta •Régia man- no ataque? Sem duvida o que mand·a ·a Carta
dacla para Mi·nas pela; falsidade do principio, Régia; dir-se-ha ainda: o Conselho da Pro·
em que ella se fund'a;, isto ê, que os Botu· viucia o representará então; mas, Sr. Presicuclos são féra.s i<ndomaveis, e que tendo mos- dente, que prejuízo ha; em que se antecipe
trado a experiencia que elles são muito do· uma disposição, que podendo fa;zer muito bem
maveis, d:esappareceu a causa da guerra, e nenhum mal se segue de se da;r já? Além de
portanto a guerra, e a Lei que a decla;rou; qm,, ::s Indios Botucudos, cujo domicilio, ou
eu ta;mlbem estou em que é falso e muito a111tes lugar por onde erram, se estende desi'also 0 affirmar,se que os Tndlos sejam i!Jldo· de a Provi·ncia de Minas até a banda do mar
maveis; não ha em todo o reino anima;l féra na P·rovincm do Espírito Santo, não se conalguma que se não tenha conseguido domar; servam pacíficos em todo este Territorio; na
e que se dirá da espeoie numaJna, a quem estrada que vai da Villa de Campos para a
os Indios pertencem, asslm como •nos? Appli- Cidade da Victoria;, e nas Faz·endas que fi·
qnem-se os meios proprlos, e os lndios se tor· cam na margem da Parahyba, acima de São
m.rão domavels; mas pertence a;o executor Fidelis, rtfun mu)itas vezes a't,.cado ~ <feito
da IJei fazel-a cessar, quando cessa,m os mo· crueis hostilidades, em consequenma das
tivos que a fizeram promulgar olt quando , quaes, tem tido effeito a disposição da Carta.
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Régia; e nestes lugares, se não se reputam
i·ndomaveis, ao menos não se tem de facto
domado. Voto portanto tambem a favor da
ampliação, e sou ele accôrdo que se mamde
ã. Commissão pa·ra que redija outro Projecto
de maneira que em todo o Brazil fique expressameente acabada a escravidão dos lndias, dando-se providencias ·para se curar daquelles que forem apamhados ela guerra ou em
qualquer choque que entre elles e os Brazileiros possa ha.ver.
0 SR, MARQUEZ DE BARBACENA: - Parece-me que o artigo da subsistencia que se
deve d!H' aos l·ndios, quando forem feitos prisioneiros na guerra, que nos façam, é indispensavel. Ora, quanto mais medito neste Projecto, tendo em vista o que o Sr. 1 o Secretario disse, mais me convenço da necessidade
da minha proposição; elle mesmo nos acaba
d.e dizer, que por ora não é preciso na Província de
1\l[i·nas; quando houver uecessidade, se dará o remedia; e para que havemos
esperar que se faça prisioneiro um só homem? Elle reconhece que ha aquella Carta
Régia; que o Conselho não a tem posto em
pratica por não ter rrecessidade ; mas quemal resulta ã. Província, ao Conselho, ou a
alguma pessoa, que se revogue esta Carta
Régia? Pelo contra.rio é um bem, pois que S~
evita que um só homem seja reduzido ao captiveiro; esta é a razão por que eu faço a
minha Indicação, e a vou mandar á Mesa.
Mandou com effeito o mesmo Sr.
.Senador a seguinte
INDICAÇÃO
Proponho que o Projecto vá remettido a
uma Commissão, que organise outro geral,
afim de abolir quantas Leis houver contra a
Liberdade dos Lndios, e estabelecendo os
meis para sustento, e educação dos Indios,
que forem prisioneiros em occasião que venham atac8~r as nossas fazendas ou povoações. - Marq1tez (/,e Barbacena..
Foi apoiada.
.Sn. PBESIDE:\TE: - Pó de ir á Commissão de Legislação.
o Sn. MARQUEZ DE !NHAMBUPE: - Não
me parece que deva ir ã. Commissão de Le·
gislação: nós sabemos que sempre que um
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negocio exige madureza e circumspecção vai
áJquella Commissão que lhe é propria; aqui
trata-se de dar prov·id:encias acerca do modo
por que os I·ndios devem ser tratados; ~or
consequencia não é objecto de redacção, para
que vá á Commissão de Legislação, é um
Projecto novo que se quer; portanto, á vista
do que está determinado a respeito do Projecto, não é proprio da Commissão de Legislação o seu desenvolvimento, mas da Colonisação, que tem na sua Pasta var.ios papeis,
que do Senado se lhe tem remettido, onde se
achr.m muitas idéas a aproveitar no caso de
que se trata; ha muitas memorias enviad.:ts
pelos Presidentes das Províncias, e por alguns Cidadãos philantropos, por onde se póde conhecer o caracter dos J,ndios de dHferentes Nações; o que sem duvida deve entrar
em linha de conta no plano de edificação daquelles que foram a,pa<n·hados .prisioneiros. Nada disto tem a Commissão de Legislação, e
por consequencia não se pôde alli formar um
Projecto com providencias tão acertadas como.
na outra.
O 1Sn. AL~IEIDA E ALBUQUEHQUE: -.Que a
Projecto deve ir á Commissão para mim não
ha duvida alguma; mas o nobre Autor da Indicação não diz que vá á de Legisla~ão, diz
que vá á Commissão de Colonisação; por con,
sequencia nesta parte não ha duvida; agora,
quanto á outra parte, mamda dar os meios
para educar estes prisioneiros, tambem é necessaria ir á Commissão, pois que do modo
que o artigo quer, está muito confuso - se1
mas como é
: rão tratados como orphãos I que se ha ele poder fazer a a,p.plicação a estes
homens dessa Leegislação; porta,nto deve ir
á Commissão para redigir noutros termos a
materia relativa á entrega do Juiz dos Orphãos.
0 Sn. MABQUEZ DE BARBAOENA: - Este
negocio é muito simples: ainda não ouvi ·Senador que se levantasse, e impugnasse a proposição, que se sustentem esses miseraveis,
que forem apa<nha1dos nas Fazendas; a Commissão pois, fazendo o Projecto de Lei neste
sentido, tem desempenhado os desejos do Senado.
0 Sn. VISCON•DE DE ÜAETHÉ: - Desejava
saber como se ha de fazer este negocio; elles
estão em paz comnosco, elles fazem seus exer-
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ciclos proprios dn. sua creação, nós então ha·
vemos fazer guerra ,para os trazer para as
povoações, e fazel-os trabalhar? Neste caso
é negocio de muito tra;balho, e a;té ser,á motivo de os 'não attrallirmos á nós e de se
alterar a paz, que nós temos, visto que Indios,
criados entre nós, quwndo lhe parece, vão
para os seus mattos, e tornwm outra vez; portanto ou havemos permittir que elles fiquem
nos seus exercícios, ou havemos fazer-lhes
guerra para os apanhar. Demais disso, estas
divisões não estão só creadas alli a respeito
dos Lndios, que nos vierem atacar, estão tambem para facilitar o outro projecto, que ha,
da navegação do Rio Doce, e eu já disse que
tem aberto estradas, e vai-se facilitando tudo
quanto é a beneficio do Estado, ou ao menos
da Província. Portanto a duvida é sobre o
ll1eio de haver os 1ndi'os; para, isso é preciso
fl.p.pUcar as saudaveis providencia,s que se que·
rem dar.
O Su. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Eu
cuido que não ha ,nenhum empenho de man·
dal' vir essa gente, elles estão no matto sem
fazer mal a ninguem, deixai-os estar, nem
esta é a vista do Projecto; mas o que se quer
é, que as pessoas que forem atacadas tratem
os prisioneiros, que fizeram desta maneira, o
que se pôde fazer com muito mais faciUda·
de; o que eS~tá determinado neste artigo 4" é
impraticavel, porque não se ha de indagar,
na fôrma da ordenação quem quer ter este
tra.baiho, e certamente ninguem o quererá ter;
por isso é que se ju!.ga necessaria a providenela, para que possrum ser bem tratados os l•ndios, que forem aprisionados, mas não é para
que se lhes faça guerra, que isso não acho
possível pôr em pratica, nem está no Próiecto.
O Sn. VrscoNnE DE CAE'rHÉ: - Segundo
a exposição que fez o nobre Senador, que
acaba de fallar, já ,entendo o sentido d.a l•ndicação (leu). En pensei que se tomavam
medidas para fazer a civHisação dos Indios,
no que eu conheço muita difficuldade: sendo
o que acaba de dizer o nobre Senador, annuo
de boa vontade, fallei em outro sentido, por
não ter bem entendido a Indicação.
o SR. 1\i[ARQUEZ DE BARDACENA: - Eu tiuha pedido a palavra para dizer que o !!lO·
bre Sena:dor inventou cousas para atacar a
Indicação; mas el!e conheceu o seu engano;

não se trata de fazer guerrn., é de viver em
paz com elles; é uma providencia saudavel
para aquelles, que forem apanhados, não se
trata de chamar Indios a nós.
Posta a materia á votação, foi approvada a Indicação do Sr. Marquez
de Barbacena.
Passou-se á ultima discussão da
Preposta do Governo, sobre a revo·
gação do artigo 17 da Lei de 23 le
.Setembro de 1829, com v,s emendas
postas c approvadas pela Ca1nara dos
Srs. Deputados; e para faMar sobre
ella, pedio a palavra e disse
O Sn. AL::IIEIDA E A,LRUQUERQUE:
>Diz
esta Resolução (leu); não sei qual é o inconveniente de se fazer a venda da:s Apolices em
Pa·pel, po.is que o valor, ou seja representado
por um bocado de papel, ou por um bocado
de meta,l, é muita força na razão desta ReI solução.
O Sn. MARQUEZ DE DAnnACENA: - Vender
Apolices a troco de papel ou de metal é a
mesma cousa, porque nenhum comprador fez
transacção sem metter em conta o valor real
da moeda que dá, e recebe, envolvia absurdo na pratica, porque ma,ndava ao Ministro
do Thesouro que fizesse a venda em metal,
! sem
declarar o metal. Nós temos o ouro com
i dous valores; porque as peças de 6$400 têm
um vaJlor, e as moedas de 4$000 outro; temos
a pr'lta com differentes valores; temos final, mente o cobre. Ora, como se haviam poder
fazer vendas a metal quando o metal era de
dHferentes valmes? Uma. compfanhia, q,ue,
por exemplo, offerecesse um certo preço em
metal, era preciso que primeiro houvesse
feito sua reserva desta moeda, porque a querer comprar, depois da arrematação soffrer1a
grande perda pela alta; sttpponllamos que
esta.vam as Apolices a 6 por cento em prata,
então todos os possuidores de prata levan·
tariam o preço, e essa companhia 'estava o brigada a com'})rar o metal por maior preço
do que o corrente, quando offereceu o lanço.
Fazer a venda das Apolices em metal ou em
papel era sempre a mesma cousa, mas como
o Ministro entendia que a despeito de qual·
quer absurdo deve a Lei ser cumprida:, ped:io
por isso a sua abrogação. Direi mais: o Pro-
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jecto do Governo foi absolutamente a.pprova- I
Camara dos Srs. Deputados, que cria
do, á excepção de 3 artigos, que eram aquel·
nos Arraiaes de Trahiras, Arrayas e
I
Natividade, escolas de primeiras letles que regulariaavam a cobrança de direitos j
com o pagamento de soldos, e ordenados, mas
tras, e sobre ella disse, depois da
leitura
ls..<~o foi au.ppriro.ido, porque nesse momento na :
Camara se preparava um Projecto sobre o :
cobre; em consequencia dessa suppressão, fez
O Sn. iNIAllQUEZ DE INHAJUBUPE~ ~ J'lí esta
a Gamara dous accrescentamentos ao Proje- disposição acerca <lo remedio paTa a falta de
cto do Governo summa.mente uteis; foi o 1° Mestre pelo methodo de Lenca2Jtre, foi dispostlrar o deposito de mão parthmlat·, para ir tv na Lei geral, todavia nada acho de mão
para a Caixa da Amor! ização, o que é de um que talll'bem aqui se diga.
beneficio extraordinario, porque a Caixa da
O ·SR. SA'l'UltNINo: ~ O que noto aqui é
Amortização tira o beneficio dos 2 por cento, o termo ~ Ensino individual - em eontrae o deposito fica mais seguro. A pratica tem posição ao Ensino mutuo, que não é usado
mostrado que di·nheiro, ou papel, que o re· nas Leis que têm sabido .sobre esta materia;
presenta em. mão de particulares, fóra de fis· tem,se sempre empregado o termo - Ensino,
cal.isação publica, é su~;tceptivel de abusos, ou Methodo ordinario; talvez que seja erro
como nós já vimos, e como a<:abamos de ex- de Imp1·ensa, e qne no Autographo se ache
perlmentar no Banco; e queira Deus que não outra cousa.
sejam maiores do que se pensa! Ha ma.is um
O Sn. AumroA E ALBUt!U>=RQuE: --- Em
ailditamento: é este; a Lei mandava que se todos os artigos, que se seguem, se encontra
applicasse um por cento para a amortização a mesma ·paiavra - individual - portanto.
da divida publica, que estivesse liquidada; não se pôde reputar erro typographico, nem
não estando liquidada aquella div·ida, o Mi- eu julgo que este termo seja inexacto.
uistro não podia saber qual era esse um por
O SR. SNrURNINO: ~ illlu tambem 0 não
cento. Eu propuz que fosse quantia certa, disse que achava inexacto; suppuz que seria
mas a outra Camara destinou umit quota erro de Imprensa, por ver que se usara nesta
parte para a Sahia, e outra para a Província Resolução de um tenmo que não é 0 mesmo
do Rio de Janeiro. Parece-me porta<Jlto, que que se tem até aqui applicado na ,Legislação;
o Projecto, acima emendado, como veio da mas não insto em que se mude o que está,
outra Camara, merece ser approvado, e é ne- uma vez que se verifique que assim vem no
cessado que pa~:~se, para desembaraçar o en· autographo; pois que não vale a pena de se
trave que o Ministro encontrou na operação fazer emenda.
da venda das Apolices.
I
O SR. MAllQUEZ DE lNHA;;murE: ~ Esta
Posto o 1, artigo, e s.uceessivamente todqs os outros á votação, foram
Resolução ·não ficou adiada, ficou para entrar
ap})rovados sem '111ais debacte, para
em discussão; a sua mataria, além de ser
subir :o: Resolução á Sancção.
justa é de urgencia porque sem ella não se
Entrou deJ}ois em discussão outra
pôde effectuar a venda das Apolices, man·
Resolução do mesmo Conselho Geral
dada fazer pela Lei de 23 de Setembro de
da Provi11cia de Goyaz, igualmente
1829; o nobre Senador gue me precedeu já
>UJ)'provado
p~la Cama11a
dos S1'S.
demonstrou esta necessidade de modo que se
!Deputados,
sobre
a
criação
de uma
não pôde contrariar; e portanto deve ser ap·
·Cadeira
de
.Orammatica
·Latina
no
provada.
Arraial da Natividade, e para fallar
Posta á votação, foi approvadá. a
sobre ella, pedio a palavra e disse
Proposta na fôrma das emendas, afim
de subir â Sa11cção, depois de redigido o Projecto pela Commissão re·
O Sn. SA't'UBNINo: ~ Os motivos que no
speetiva.
seu parecer expende a Cmnmissão em .favor
Entrou depois em discussão a Re· da Reso'lução} parecem-lme muito dustos; a
solução do Conselho Gera:l da Pro- falta de pes&oas instruidas em Grammatica
víncia de Goyaz, já approvada pela I~atlna, é naquella P·rovincia muito seru:Jivel;
1
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e sem entrar em outras •razões, basta considerar as pessoas que é necessario habilitar
para o Estado ·Ecclesíastico. A distancia da·
quella Província ás .de beira mar nào convida
a •Sacerdote a'l·gum a ir alli domiei1iar·se; e
não havendo habilitados fi1llos do paiz, fica,
como está, ~. Província sem ter quem admi·
nistre o Pacto Espiritual em grande nume>·o
de seus pontos, onde existem de facto muitas
Parochias sem Vigarío, e quasi todas as Aldeias dos Indios sem cura; de modo que hà
lugares onde se ba.ptizaJru rapazes de 8 e 10
annos! Os mesmos filhos da Ca.pi tal não se
animam a ir viver nos ·Sm,tões, de que fazem
uma ídéa ainda mais triste do que na verdade merecem. A criação de uma Cadeira de
Gramllllatica na Nativddade pa:rece !<l! unica
medida a tomar para s,upprir a fatal mingua
de iM:inistros do ALtar; um mogo ,alli nascido
não tem o horror á vida do sertão, que tem
o que nunca allí foi, instruido nos primeiros
elementos no lugar do seu nascimento e vindo
á ,Capital ela P.rovincia estudar Moral e o
mais que lhe é necessario para o ·Sacerdocia,
e conservando, como acontece a todos os ho·
meus;, a lembrança do ninho paterno, facilmente se sujeita a ir parochiar na sua terra,
onde :i'â honra muito de entrar ordenado e
figurar. como a primeira personagem, porque
Que tal se reputa o Paroch.o nas P.ovoações do
interior do ·Brasil (e ainda bem!). P.elo que
toca á escolha do lugar, nada posso dizer so·
bre a preferencia que se possa dar a este ou
áquelle porque me faHam · os ·conhecimentos
1ocaes da !Província; a.penas conheço as 1mmediações das Estradas que de S. P.aulo e
Minas vão para a Cidade de Goyaz, e dahi
para :JI/Iatto Grosso; mas eu (lonfio em que o
Conselho, que é formado de pessoas praticas
ào P.aiz, escolheria este Arraial, como o mais
adopta>do por effeito, e o mais populoso para
forneceT alumnos para a aula.
Eu t:unbem estimo
O Sn. OLIVEIRA: muito que se conceda agora uma Cadeira de
Grammatica Latina a um Arraial de Goyaz,
quando este Senado o anno passado negou
a. criação de uma á ViHa da P.arahyba, abolindo a que lá havia; e onde aprendeu um nobre
Senador que nesta Casa tem assento. Eu voto
por esta criação de que se trata agora, e só
me levantarei para ifazer notar a disparidade.
O Sn. SATURNINo: - Eu não tenho lem·

brança. do facto de r1ue falla o nobre 8enador,
mas posso certificar que da minha p2 r te lllJ
não· oppuz, J,J.Orque sou sempcre p:ropenso a que
se generalize o estudo de Grammatica, porque
o reputo essencial a qualquer elasse de homens empregados. Mas ta:lvez qU\'1 o nobre
Senador, por ouvir denominar Arraial á Natividade, conclua dahi a sua pouca população;
não é assim: grande& povoações conservam
o nome de Arraial sendo aliás muito mais
populosas do que outras chama.c1as Villas, e ainda Cidades; na mesma Província
de Goyaz existe o Ar:·aial de li 'leia P.onte (que
se é Villa é ha muito pouco í"ID1Jo), que é
maio·r que a Cidade Capital cL1 Província. H a
2 ou 3 dias que nesta Casa se eom11arou o
Arraial do Tejuco em :vlinas Geraes com a
cidade de Marianna, e os nobres Senadores
que conhecem um e outro lugar affirmaram
que o Tejuco merecia mais o nome de cidade
que Marianna; não affirmo porém que a Natividade tenha hntis população que a Parahyba, porque nem um nem outro lugar conheço;
foi sómente a reflexão de que do nome de
Arraial se não seguia a .sua pouca população;
nesta ])arte refiro·me ao voto .do Coose1ho
Provincial, como já disse.
O Sn. AmnAn:~'Eu .posso assegm·ar ao Senado que no districto da Natividade hJ uma
população ccnsideravel, e tão consideravel
que se criou alli uma nova Comarca, desmem·
brando-se da de Goyaz; e a Natividade ê a
cabeça desta nova Oomaroa; a distancia 4
Capita:l é muito consideravel, e grande detrimento haveria para os Estudantes que quizessem a! li ir aprender Grammatica Latina.
Posto a votos o m•t. 1° foi app1·o-

v ado.
Ao art. 2", disse
O Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQuE: - Não
me opponho a esta Resolu!lão, mas noto aqui
que se diz que a Cadeira será pcosta em Concurso perante o Presidente em Conselho!
Está-se aqui suppondo que todos os Presiden·
tes sabem Latim; e talvez que hajam lllluitos
que nem saibam ·Portuguez; torno a dizer,
que me não opponho a que 'Passe a Resolução,
mas parece-me Irregular a incumbencia que
se dá ao Presidente de Examinador de Gram, matica.
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0 811., SATIIRNINo: - A Resolução não
diz que o Presidente seja Examinador de La·
tim, diz que se ponha a Cadeira em concurso
perante elle, e o Conselho; não é isto senão
o mesmo que se praticava na Mesa da Consciencia a respeito das Igrejas que na.quelle
T.ribuna;l se punham a concurso; o Tribunal
dava aa Ordens para se fazerem os Exames,
mas quem examinava eram pessoa.s para isso
designadas, â viSita de ·cujas infm·mações o
Tr~bunal decidia; o mesmo fazem os 'Bispos;
têm os seus Examinadores Sinodaes, que silo
os que o informam do merecimento relativo
dos candidatos para os lugares que o mesmo
Bispo dá. O que me parece é que o artigo é
ocioso, porque é disposição geral esta para
o provimento das Cadeiras nas Províncias, e
ainda que este artigo aqui não estivesse, a
SIUa disposit;ão havia de cumprir-se, por estar
já isto mandado a respeito de todas as Au·
las, comtudo nenhum mal resulta de ir aqui
esta determinação.
Posto á votação, o artigo foi àp'Provado; assim como, e sem ele bate,
os que se ,seguem até o ,5o, e entrando
em dtscus&ão o 6", disse
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Senador que acaba de falllar terminou o sen
discurso por dizer que votava de boa fé, pois
que ignorava os motivos por que o Conselho
propunha. medidas de que elle não sabia a
razão; ,ora, nadà me parece tão razoavel
como ouvir ao nobre Senador, que pertence á
Província em questão, pois que deve ter ra·
zões para poder fornecer ao Senado os clados
que lhe faltam, e então marchar~se com mais
segurança.
0 SR, PRESIDENTE:
O Sr. Aguiar é Se·
nador pelo Rio de Janeiro, e não por Goyaz;
por esta Província é o Sr. Marquez de Jacarépaguâ.
O Sn. :i\LlRQUEZ DE JAoAnÉPAouA: -

Ainda que sou Senador por aque1la Província,
não estou tanto ao facto como o Sr. Aguiar,
que residio alli muito tempo.
O Sn. AGriAR: - ,Eu já disse que a dis·
tancia do Arraial da Natividade á Cidade df!
Goyaz é muito grande, penso que não é mesnos de 100 1eguas; e á vista de tal distancia,
não póde o presidente ter 'fiscaUzação alguma
sobre a Aula, senão por meio de uma escri·
vturação que não deixe nada que desejar;
porque não pôde estar a fazer perguntas ao
Professor, e ter as respostas, como o póde
fazer a pequenas distancias; e é necessario
que o Presidente esteja perfeitamente ao facto
do andamento de todos os ramos da adminis•
tração de sua ,Província para poder informar
ao Governo, e â Assembléa de tudo quanto
a!li se passa; e mesmo para conhecer a as·
.siduidade dos Empregados que lhe são subal~
ternos; é pois por esta ra.zão que eu julgo
que o Conselho faria estes estatutos pa;rticulares para esse Arraial tão distante da Ca·
pita!, e por onde eu julgo que as Communi·
cacões não estão ainda muito face!s.

I

O SR. SaTUI:NISü: - Eu julgo que este
artigo neve passar; verdade é que se nota
aqui uma singularidade saliente. O Conselho
dá a esta Cadeira uma especie de estatutos
particulares, que fazem differença do que se
•segue, e está determinaclo em ,gera1 pa.ra. as
outras Aulas de Grammatica; como porém a
grande distancia em que a Natividade está da
Capital da :Província, torna .as ,suas 1}'ir~
cumsta.ncias muito particul~ares( o :Conselho
que fez a Proposta, deveria, mettendo isto em
consideração, arranjar o regulamento da Aula
de illlanefr,a que fosse ella mais profícua
áquella 1ocalldacle nas materlas de natureza
tão particul:J;r, não ha remedia senão estar
pelo parecer de quem tem os precisos dados
sobre ellas, e que a nós interramente nos t&1·
tam; eu voto pelo artigo de boa fé, porque
não tenho razões algumas que me persuadam
1
a não o fazer assim.
O SR. MAuQuEz DE BAlmAcEN A: -~ Neste
Projecto vão passando disposições sobre objectos particulares, de que o Senado não tem 1
geralmente fallando, conhecimentos. O nobre 1

Posto â votação, o artigo foi ap·
provado, assim como toda a Resolução para subir á Sancção lmperiaa.
Entrou depois em discussão outra
ResoluQão do mesmo Conselho Geral
da Pt·ovincia de Goyaz, igualmente
approvada pela ca,mar:a, d4os !STs.
Deputados, ordena.udo que nos Juizos
Civis, e eccles,!asticos, da referida Província, se cobrem os emolumentos dados em 1754 para as Províncias 1\'[aritimas, e sobre ella. disse
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O Sn. OLIVEIRA:
Parece-me que esta
Resolução não póde passar; ella deroga umn,
lei geral, que é a de 1754, ·feita para as ProYincíaf>< Mineiras; e como a só Província de
Goyaz não pôde legislar no geral, não póde
tambem revogar uma Lei, que estende a sua
disposição com generaUdade.
O SR. AL"IEIDA E Ar,nuQUERQccE:
NãG
me parece que a Resolução revogue a Lei no
todo; o é1ue faz é modi.fical-a para a Província a que o Conselho pertence; a materia 0
muito justa. Goyaz é uma Província pobre,
fl não se póde sobrecarregar o 1Povo com emolumentos pesados; eu acho que o Conselho
obrou bem, porque al1i ha pouco dinheiro; e
noto mais uma ciro~unstancias, que é a assignatura do Bispo, .Presidente do ~Conselho;
e este, como Chefe dOi Juizo .'Ecdlesiaático,
deve conhecer bem o quanto vale o trabalho
deste .Tuizo; e portanto eu voto pela Reso-lução.
Tão pouco escntpulo
o SR. SATUI!N!NO:
tive para me comproonetter no voto do Conselho ou Resolução, que acaba de passar so·
bre a Cadef.ra de Grammatica Latina, quanto
fôra escrupuloso de esta1' pelo que diz est(
mesmo Conselho acerca destes emolumentos;
faltavam-me aiJi os conhec~mentos individuaes da materia; mas errando com o voto
do Conselho, dava á Província a instrucção
de que em geTal carecem os habitantes do
Hrasíl, e muito mari'J aqueHa Província, comv
todos sabemos. O actual caso é differente.
trata-se de tirar
pão a quem traballha, e
isto com desigualdade, porque subsiste o Regimento das ~1inas de 54 para as outras Provincias. 'l'enho conhecimentos 1ocaes: para af·
firmar que as despezas de passa<lio de Goyaz
são muito maiores que as de Minas Geraes;
se naquella Província ha alguns generos (que
bem poucos são) de baixo preço, e&ta mino·
ria é coberta pelo custo de tudo o que vaí
da beira mar ás costas de bestas, por uma
extensão de mais de 400 Ieguas; de modo
que em resultado, o tota·l da despeza é sempre muito consideravel: esta foi a -razão de
differen~a.. que teve em vista o Regimento
de 54, e que indubitavelmente ainda subsiste
p-ara Goyaz que é uma Provlncia pobre; se a
pobreza da Província se toma pelo lado do deficit das rendas publicas, concedo, apezM' de
que estou persuadido que se todo o ouro, que

~e

·extrahe alli, fosse â casa da fundição, este

clefi.cit de~parecia; mas hoje não vai lá nem
uma oitava (não entro na razão disto); e
tudo quanto a Prodncia importa é a troco

de ouro, porque dalli a exportação de outros
generos é quasi nenhuma! Vamos adiante;
.1e a pobreza se encerra pelo lado dos habitan·
tes, não é Goyaz a Provlucia onde se vê grande miseria, salvo nos emprega<l'OS publicos,
a quem se não paga; mas por -essa mesma
razão é preciso suster os emolumentos, porque os ordenados são muito precarios; e em
regra constranger os empregados a viverem
de pouco, é pol-os no caminho dos abusos, e
abusos que el1es trata1n de commetter com
;:;egurança, para não serem pilhados nellas;
disse eu que escrupulizava de tira·r pão a
quem trabalha. é natural que se me responda que eu quero dar pão aos Escrivães, tiran·
do-o ao Povo! Não ê minha intenção tirar
nada a ninguem, só desejo que se pague a
quem tra:balha, e quem é obrigado a pagar
é aquelle em benefico de quem o trabailho se
faz. Resta-me fal1a·r sobre o peso que o nobre
Senador acha no voto do Bispo, que assignou
como Presidente a Proposta; eu declaro que
respeito muito este Prelado, a quem conh~
pessoalmente c de cujas virtudes tenho par·
ticularmente sobejas provas; mas a sua aasignatura não prova que a sua o.:>posição seja
a q\le se mostra na P.roposta; elle a devia
assignar, fo~:~s,e ou nao fosse ·do voto do Conlho na fôrma do Regimento; em uma pala·
vra, eu só me julgo obrigado a seguir o voto
do Conselho; ou, quando a minha opinião é
conforme com a sua; ou quando, não tendo
razões em contraxio, voto na sua fé, como fb
na Resolução que acabou de passar; o qur
não acontece no presente caso, é, portanto,
o meu voto, que a P.roposta seja rejeitada.
O .Sn. OLIVEIRA: - ·Eu ,não entr.e.í ainda no merecimento da Lei, e não trato da
s'lla justiça, ou injusti!)a; nesta :parte só diria
que é bom que o Povo pague pouco quan<lo a
Nação paga bem; mas eu não trato disso;
a Proposta não pôde passar porque não é da
competencia do Conselho a iniciativa deste
I'.egocio. Se fosse um Projecto nascido em
qualquer das Camaras, eu diria que entrasse
em discus,são; por ora rejeito este in Jimíne.
O Sn. AL11IEIDA E ALBUQUERQUE: Eu
não sei por que fataU.dade o meu exemplar
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da Constituição me apresenta as cousas de tra::. Províncias, isto é as centraes, póde uma
um modo differente do que têm os exemplares Resolução regular ainda mais particu1aTmenque os outros Senhores lêm. Diz aqui, que te os Emolumentos de umas e outras Províno Conselho Provincial não pôde propor ma- cias centraes; porque a Lei que deroga já em
terias sobre intere~ses geraes da. [Nação, e si não é geral, mas limita-se a certas e deternão sei como se possam chamar interesses minadas Províncias; sendo aesdm, que duvida
geraes aos da Província de Goyaz particula'l'- ha em que assista o direito a cada Provin.cia
mente. Tem-se nes: a casa approvado cente- de propor o seu Regimento, como f.az agora
nas de Propos-tas no caso deste; ha poucos Goyaz? illlu, pela minha parte, não acho nisto
minutos approvamos uns esta.tutos para a inconstitucionalidade .a~guma, antes vai muito
mesma Província, apartando-nos do que está conforme com a Constituição. Pelo que pera esse respeito legislado para todas as Aula& tence á materia; eu co11fesso que me acho
do Imperio; e disseram os nobres Senadores ainda perplexo; porque,' se pclr ruma pa1~t.e
que o fariam em attençã.o á localidade do Ar- vejo que este Regimento foi calculado no temraial para onde elles iam servir. Não se fez po em que os Mineiros ei·am poucos, e pouma Resolução E~obre Proposta do Conselho diam pagar muito, agora que o não são, deda Bahia pafa que os pretos forros não se vem pagar pouco; vejo por outra que os premovessem de um lugar para outro sem Pas- ços dos generos precisos, são agora. muitq
saporte. Tudo isto se fez, e agora acha-se maiores do que então eram, e receio que fa1te
que se não póde discutir es:ta Resolução, por- a estes empregados o necessario para a snbsi&que deroga uma Lei geral, e não se lembram tencia; porque, se se disser que em beira mar
os nobres Senadores que isto ha de acontecer, são os mantimentos mais caros, e se paga mee tem a.~ontecido todas as vezes que se fazem nos que no interior, eu direi tambem que as
disposições locaes; em uma palavra, se o Cidades centraes são muito menos populosas,
Conselho não póde fazer esta Proposta, por- que as ele beira mar; as deman.das são por
que deroga uma medida geral, nada póde fa- isso muito menos, e o total dos Emolumentos
zer e deve fechar a porta, porque, em qual- nestas avulta muito menos que nas outras,
quer cousa, que se metta a fazer, ha de achar apezar da maioria de preço de cada papel.
0 SR. OLIVEIRA: - 0 Magistrado precisa
sempre o mesmo embaraço de derogação de
ele pão para comer, e poder admini~trar bem
Lei geral.
0 Sn. MAHQUEZ DE BARBACENA: - Esta a Justiça; e o povo póde ser aHiviado, dandoquestão tem sido encarada por dons lados. se providencia 'Paro outra parte para que não
Alguns nobres Senadores pretendem que ,a falte o pão a estes emp.regados; do contrario, a
Proposta se rejeite, por não ser conveniente prevaricação é a consequencia (apoiados):
a sua disposição; outros, porém, dizem que mas eu ainda insisto e1.n que a medida não
ê inconstitucional, porque o Conselho exorbi- estâ nas attribuições do Conselho, porque me
tou nel'la das suas attribuições; e eu não sei não satisfazem as razões dos nobres Senadocomo deva votar; rogo portanto a V. Ex. que, res I que opinam em sentido contrario; e por
quando houver de pôr a materia á votação, esta razão continuo a rejeitar o Projecto.
se pergunte o sentir do Senado a respeito des(Posto á votação a íPropostri,1 n,ão
tes doue. pontos em separado.
passou.
O Sn. ALJ.fEIDA E ALBUQUERQuE: - A Con!Dando a hora, o Sr. Presidente marstituição diz (leu). Ora este objecto não é
cou
para a Ordem do dia:
geral, é muito particular, e parcial. Portanto,
0
1.
A Resolução do Conselho GeTa1
a mesma Constituição dissolva a duvida, que ·
ela
Província
de :Minas Geraes, que
o nobre Senador acaba de propor.
marca
o
tempo
em que as Camaras
O SR. BARRoso: - Eu julgo que a medida
devenl
prestar
as
suas contas.
é parcial, porque a Lei dos Emolumentos não
0
2.
As
discul!2ões
dos Pjrojectos
é igual tanto para umas como para outras
ns.
45,
46,
47,
48,
49,
36
e 37 do anno
!Províncias; e assim como uma Lei fez uma
passado, n. 1 deste ann,o, e ns. 42, 1~,
d~terminação por certlo numero de Provinr
lettras
AX, AY, AF e n, 36, tambem
elas, isto é as de beira mar, e outra para ou-
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do anuo passado, e se houver tempo,
trabalhos das Commissões.
Levantou-se a Sessão ás 2 horas e
10 minutos da tarde. - Bispo OatJellão Mór, presidente. Visconde de
Oaethé, 1" secretario. - T'isconàe ele
Oonuonhas do Oam~po, 2" secretario.

A Assembléa Geral Legislativa Resolve:
Manoe1 ·Pin.heiro de Almeida, natural da
Província de Matto Grosso, está no gozo dos
direitos de Cidadão Brasileiro, e como tal com
direito ao Posto, que lhe competir no Exercito.
1Paço da Camara dos Deputados, em 2·.5 de
Maio de 1831. - 1Jlia.;1Umz, Francisco Ribeiro
SESSÃO 1'6" DE 26 DE MAIO IDE 1831
ele Anlbraàa, presidente. - Joaqwim MarcelHno ele B1··i'tto, 1" secretario. - Joa.qui?n F1·anPRESIDENOIA DO SR, BISPO CAPELLci.O JIIÓR
oisco Alva.t·es B·ranco Muniz Ba.11reto, 2" secretario.
Discussc1o da Besolução sobre a. Proposta c•o
Ficou sobre a Mesa para entrar na
Conselho Get·az. àa Provincia ele Goyaz,
ordem dos trabalhos.
11wmxmào o tetnpo, em que as 0MIW1'as
O mesmo Sr, 1o Secretario particiMunicip.aes deveu~ a.pt·esenta·r suas contas.
pou que os Srs. Visconde de Alcan- Discussão det Resol'!tção approvanelo a
tara e Marcos Antonio Monteiro de
convenção de limMes elos T!J!rmios ela Villa.
'Barros se achavam doentes.
de S. Pedro de Oantagal.lo. - Discussão
Ficou o Senado inteirado.
à« Resolução limt.itemdo a im1Josição denominada "Dizi'lno" que se arrecada na Província da Bah·ia â exportação para fóra do
Imepr-io, set~do Hvres desta i?l!llD'sição •todos os generos ele commercio leva.dos de
uns a outt-os POt'tos àa ?nesm·a Provincia.
- Discussão do Pt·ojecto ele Lei decla.?·ando que os Navios ele propriedacle bra.sileit·a
·não serão Óbt·igados a levar a seu bordo
Oa.peilãJes, nen~ Oinwgiões. Discussão
da Resolução organizada na. Oamara elos
Srs. Deptttados, pelo qnal se àete·rmina.
que a. disposição .do Decreto de 3 ele Feve<reiro de 17 58, qwe prohibe aos Officiaes
da Alfandega do Rio de Jameilro a p,ercepção de certos Em~olttmentos, com:1n·ehenda
aos Offici«es das outlras Alfamklegas do
Itnperio. - D·iscttssão do ProJecto fle Lei
q-ue disaolve os Ooi'1JOS lli,Hioianos Ligei?'OS
da Provinda flo Pará, creado's por
Oarta Reo·ia ele 12 ele Ma.io de 17-98. -

Prinwira pa.rte ela Orclem. do Dia

Entrou em discussão a Resolução
vinda da Camara dos S.rs. Deputados,
tomada sobre Proposta do Conselho
.Geral da Província de Goyaz, marcando o tempo em que as Camaras Municipaes devem apresentar suas conta6.

O SR. l\tiARQlTEZ DE INHAMBUPE: - Sendo
as Gamaras Municipaes obrigadas a apresentar suas contas perante os Conselhos Geraes
das suas respectivas Província~, nec&.:'.stavio
se fazia, determinar um meio certo de desempenhar esse dever. Nós sabemos, que as Cama:ras darão noutro tempo as suas conta'3 am>
Corregedores das Comarcas; mas isto só tln:ta
lugar quando elles queria1m ir tomar-lh'as;
pois se não procuravam por isso um ou mais
annos,
um ou mais se passavam sem as conDiscttssão do Projecto ele Lei ~ue prohibe
tas
serem
dadas; para evitar este inconveniena co-ncessão cl e LOfterias.
te e tolher toda a irregularidade a tal res'
Fallaram os S·rs. Senadores: - Marquez peito, logo que os .Conselhos Geraes estão aude Inhambupe, 4 vezes; Marquez de Barba- torizados para tomarem annualmente contas
cena, 4 vezes; Oliveira, 1 vez; Conde de .Lages, âs Gamaras Municipaes, cumpria necessariaz vezes; Saturnino, 2 vezes; Rodrigues de mente marcar-se~lhes tan~bem o prazo de temCarvallho, 2 vezes; Almeida e Albuquerque, po, em que as hão de apresentar. Noto, porém,
que tendo-se-lhes indicado esse prazo, não se
5 vezes; Visconde de Congonhas, 1 yez ·
1
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lhes tenha imposto igualmente uma pena, no
caso em que a apresentação deixe de verifi·
car-se, como se costuma fazer em todos os Re·
gimentos, que prescrevem as funcções de
quaesquer empregados publicos, onde sempre
se estabelece alguma especie de punição para
aqueHe que faltar aos seus deveres. Aqui nem
ao menos se diz que no caso em que as Ca·
maras Muuicipaes não apresentem as contas
sejam multadas ou soffram outra alguma
pena. Deste modo eu não duvido, que a Lei
venha a ser illudida, e que deixe de ter o seu
devido effeito. Não consideremos os homens
sempre exactos observadores dos seus deveres,
nem todos elles os cumprem; e a inobservan·
cia é muito mais frequente, uma vez que dahi
lhes não resulte nem perda\ nem castigo.
Ninguem desconhece quanto é difficil chamar
á responsabilidade Corpos conectivos; e por
isso cTeio, que elevemos procurar todo~:~ os
meios ele sa1var este embaraço.
0 SR. MARQUEZ DE BARBACEIV>: - 0 llObre
Senador que acabou ele fallar, já ponderou
que não havendo alguma disposição penal, que
obrigue ao cumprimento desta Lei, ella não
produzirá o seu effeito; essa é tambem a mi·
nha opiniã.o. Na Lei, que marca as funcções
das Camaras J\'lunicipaes, já se lhes impoz a
obrigação de darem annua1men te contas aos
Conselhos Geraes, depois de as terem tam·
bem tomado aos Procuradores; mas eu não
vejo, que assim se tenha executado; agora é
certo que se marca o tempo de se prestarem
essas contas, porém, creio que ficaremos co·
mo de antes, porque não se impõe a menor
pena ás Camaras Municipaes, quando ~nas
deixem de as prestar. Além disto, observo,
que sendo esta medida limitada á Província
de Goyaz, vem a ser inteiramente perdida
para todas as outras. Nestas circumstancias,
parece-me que seria acertado generalizar a
todo 0 Imperio essa mesma medida, formall·
do-se uma nova Resolução, o que vem lJ, ser
até mais facil, do que organizar outra::J ~an·
tas Resoluções, quantas são as Províncias res·
tantes.
.
o Hn. :i\iAHQUEZ DE INHAliiBUPE: - VeJo
que se reconhece a justiça e conveniencia da
medMa proposta; mas para que surta o desejado effeito, creio ser indispensavel que o
Projecto vá a uma commissão, para se orga:
nizar outro mais amplo, que comprehenda to
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das as Camaras, e que ao mesmo tempo fixe
o modo de fazer exequível as suas disposições.
Apresenta a seguinte
INDICAÇÃO
Proponho que esta Resolução vá á Com·
missão para generalizar sua disposição e esta·
belecer o meio de a fazer effectiva.
Paço do Senado, 26 de Maio de 1831. Ma1·quez ele Inhambupe.

Sendo apoiada, disse
O SR. ÜLIVEIHA: - Já temos aqui outra
Resolução do Conselho Geral da Província de
Minas, approvada pela Camara dos Deputados, que num dos seus artigos impõe a pena
de multa 1ás Camaras que deixarem de cumprir as disposições da mesma Resolução, e
como a materia é identica, pôde-se juntar a
esta, e irem ambas á Commissão.
0 SR. MARQUEZ DE lNHAMBUPE: - Acho
justo o que propõe o nobre Senador, e nesse
sentido eu faço á minha indicação o seguinte

ADDITAliiENTO
Mas requeiro que vá igualmente á Com·
missão de Legislação a outra identica Reso·
lução do >Conselho Geral de Minag GeNtes relativamente ao tempo, em que as Camaras
Municipaes devem apresentar suas contas
para o mesmo fim. - Mwrq·uez de Inhan~bupe.
1Foi apoiado, e havend0-se por ter·
minado o debate, approvou·se a Indi·
cação.
Seguncl{], P(IIi'te ela Orclem do Dia

·Entrou em ultima discussão a Re·
solução vinda da Camara dos Srs.
-Deputados, approvando a convenção
de limites dos Termos da Villa de
s. Pedro de Cantagallo; e da de Nova
Friburgo.
Sobre este assumpto disse

I

o Sn. CoNDE DE LAGEs: - Sr. Presidente,
Constituição
prohibe que os Conselhos das
a
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Províncias intervenham nos negocias geraes as Camaras os limites dos seus termos, e
da Nação, e tanto assim, que no artigo 18, menos pôde isto ser feito pelo Corpo Legisdiz que terão por principal objecto propor, lativo, emquauto não houver uma Estatistica
discutir e deliberar sobre os negocias mais exacta do Imperlo, do que creio estarmos
interessantes das suas ProvinciaG, formando ainda muito longe. Quando estas creações sfto
projectos peculiares e accommodados ás suas , pedidas pelos Conselhos Provinciaes, ne arlocalidades e urgencias. Ora, se a Constitui-~ dinario vêm Ji marcados os limites na Procão não permitte aquelle direito de interven- posta, mas se não acontece assim, é ao Gocão now negocios geraes, aos Conselhos das verno, ou ás Camaras immediatamente a quem
Províncias, como poderia permittil-o ás Cama- se commette f,sta diligencia: digo·- itntneras Municipaes, que só têm attribuições muito cz.iatamente - porque o mesmo Governo se
mais diminutas? Além disto, ha a notar que serve do C()i':Jv D.\funicia>a·l para u >referido
ainda quando este negocio coubesse na at- fim. No Governo passado o Ouvidor ·da CotribuiQão das Camaras neHe interessadas, marca era .inc,nn:bido de o fazer, porque elle
parece que só devia ser-nos apresentado pelos ia em pessoa rrear a Villa, levantando 0 Pemeios prescriptos na Constituição, isto é pe'lo lourinho, ruln·!oando os >LivrQS l>do IConseintermedio do Ministro e Secretario de Es- 1 lho, etc., etc, Estou pois persuadido, que
tado competente, visto aqui não haver Cón- esta convenção entre as duas Camaras, de
selho de Província. Deixando porém isto de que aqui se trata, ,não podia deixar de ser
parte, resta ainda a considerar se acaso será por incumbenclL\. q_ue lhe foi dada :pelo Corpo
conveniente deixar áa Gamaras lVInniciapes a Legislativo, ou pelo Governo, com clependenllberdade de fazer esta especie de tratados que, cia de approvnção legislativa. Se porém ha
alterando as divisões da.s Comarcas, podem rüsto alguma duvida, eu diria, que fosse 0
ir tambem prejudicar interesses particulD:res, negocio á Commissão ele Estatistica para
Eu julgo que não é conveniente, e portanto examinar o qu2 se determina na creação desdeclaro que por ora não posso convir em que tas Villas, que é o unico dado que podemos
se approve a Resolução.
ter para julgar esta materia; P<>is que pelo
o SR. MARQUEZ DE INHAiiiBUPE: - Não lado üe ser be'lt, ou mal, feita a divisão, eu
nego que a alreraQão ·dos limites ele uma, ou me julgo inhr.bilitado para o decidir, por
outra Camara possa originar alg·um prejuízo isso que me faltam os conhecimentos locaes,
aos mm·aclore3 dos lugares onde se fizer essa nem tenho onde os vá adq_uirir, a não ser
alteração; mas nós aqui não podemos receiar por inspecção ocular; ao mesmo esta« o julgo
que assim a-conteça, ·porque a convenção ele tambem todos ou pelo menos a maior parte
limites, que fôrma o objecto ·de discussão, dos nobres Senadores, salvo algum que cofoi celebrado com o assentimento elos mora- nheça esse tE'I'reno. Eu manclo a Indicação
dores, tanto. da Villa de S. Pedro ele Canta- neste sentido.
gaBo, como _da :Nova ·Friburgo. A linha diviFez tntão, e mandou á Mesa a
saria dos limites destas duas :Villas ainda
seguinte
não era conhei)J.da, e as Camaras respectivas
querendo pôr um termo aos inconvenientes
JXDICAC)ÃO
que dahi resultavam, procederMn de comm um
accôrdo a estabelecei-o. Eis a.qui tudo o que
"Requeiro que o Projecto vá á Commisas Camaras fizeram, e podiam muito bem fa- são para examinar os motivos, que tiveram
zer sem dep~nrl.encia de um terceiro. Este as Camaras 1\Iunicipaes pa:ra a convenção, de
acto nada pódc influir na divisão da Comar- que se trata. - 8at·z~rn·lno.
ca· .sejam os limites mais para um lado, ou
Não foi apoiada.
m~is para outre>, ·as Villas sempre lhe ficam
pertencen:do, e por isso voto com muito boa
O Sn. CoXJJE DE ·LAGES: - Ponclerou um
vontade a favor da Resolução.
nobre Senadot, que esta convenção tinha por
o Sn. SATURNINO: - Não é ·novo deter- objecto dar cato de ruas e contestações criminar-se, que nas creações de Villas fixem ginadas pela iJ:_certeza dos limites das duas
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VHlas; duvido; mas o que eu desejo saber é se , pedir esclaref'im
cabe nas ·attribuições das Camaras Municipaes o ! o Go
t' - entos ao Governo; e que se
procedimento, que tiveram no presente caso ' mara:er.n~ .IVes~e de mandar ouvir essas Caas de Nova Fribu~go, e Cantagallo Na"o va' . d
r~etlessa as, ellas 'ánada
mais diriam,
·
- • o que Is o ql!e deli
t
mos pois approvando a Resolução, sanccio- pois era .
1
as J·
emos; tudo isso
nar um máo exemplo, não vamos autorisa.r
t d
mutL porque ·nos punha no mesmo
es a o, em que agora nos acham
c ·
as Camaras pura exercer actos semelhantes' · J"a d'rsse ou ao menos
.
quiz diz ros. reiO t'que
para
.
' que . an rga. d que,Dsegundo
. eu penso, não estão auto' meu t e eram 03 Ouvrdores
dase Co
nsa as.
e mms, este negocio •não passou
f .
,
. .. •
marcas, os
pelos tramite~ legaeS' devia chegar ao co- quef lalzram eil .. as
drvilloes; e aqui afóra não
1
.
'
se a a em ta Magistrado
n h ecrmento do Corpo !Legislativo, pelo inA · · - ;. .
.
·
termedio do Ministro de Estado e
drvrsao f~I feita ·pelas duas Camaras
'
não dire- de ·commum a or·õrdo e tor
·d'
ctamente, como chegou.
. .
v~
'
no aConvenção
rzer que das
me
mclmo
a acreditar,
que esta
O- .SR. RomliGUES DE CARVALHo: - A [Re- Ca:maras .nascE·""e
·
·'" de assr'm •s e d e t ernunar
na
soluçao deve p<.ssar. Argumenta-se com os Lei das suas creações. Para verificar esta
Conselhos Gemes e Ministro de Estado por I conjectura é q11e prop.unha a remessa do neinferencia; não ha essa necessidade. Noutro,,._ gocio á Com:uissão, o que se não quiz; e
tempo esta.s questões eram •resolvidas pelo I q~e resta agQJ'a fazer? 'Rejeitar a ma teria?
Dese!l'_bargo do Pago ou pelo Throno imme- Nao, porque é indispensavel, que estes dons
diatamente. S(mdo eu Juiz de Fóra. de Goya- termos tenham os seus limites fixos, e não
na teve a. Camara uma questão com a de continuem na incerteza, expostos sempre a
Iguassú, e o resultado foi serem ouvidas uma eternas conte~tações. Mandar buscar os pree outra,. e remetterem-se as suas Tespostas á ~· cisas escla_:eci:mento~? Ta.mbem não, porque
Secretana de Estado; agora, querer que a quem os pode dar sao as mesmas Camaras, e
deste negocio jependa do Conselho da Pro- ellas já pronunciaram a sua opinião, que é
Yincia, não me parece rasoavel, porque além 0 que temos presente. Emendar a demarcade não existir serilelllante Conselho, tambem ção? Estamos nas mesmas circumstancias;
não ha Lei alguma, que tal ·determine; ac- pelo menos et! não me acho em estado de
crescendo ainda ser isto negocio que já pas- emendar, nem de votar sobre emend[t algusou em uma C<Lmara, onde é de suppôr, que ma nesse sent:f!o, porque me faltam os cofosse maduramente examinado. O mais que nhecimentos lt>:?aes; nem pôde emfim ter ·lUpodia ser era mandar vir estes papeis; mas gar para este caso o dever esperar-se oor
por outro lad:> lembro,me, que se trata de Proposta do Conselho Provincial, porque esquestões de ~lmites, que o Senado não co- tas Villas são da Provincia do Rio de Janhece, e o ajuste, ou convenção está feito neiro, onde não ha Conselho, e o msemo su-eentre as ·dua'> Villas, e aqui só vem buscar cede a respeito da audiencia do Presidente,
a sancção ·daquillo em que concordaram. E' por.que o não ha. Esgotado pois tudo quanto
preciso aca:bar com isto, que está aqui de- se poderia fazer sobre a materia, nada resta
morado desde o anno passado; aqui não ha mais que approvar a Resolução, como está,
artigo algum que se opponha a disposições que é o meu voto.
Constitucionaes, portanto o !Projecto deve
O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Este
passar.
negocio é tão simples, que não merece dis0 .SR. SATURNINo: - Eu não insisto, em cussão. As duas Camaras de Cantagallo, e
que o ·Projecb vá á Ca.mara, e tanto assim, Friburgo marcarão de accôrdo os seus limique até retirarei a minha Judicação.
tes: uue cousa ha mais natural! Os negocias
O SR. PREsnmNTE: - A Indicação não que principiam nas Camaras, é certo, que
foi apoiada.
vão uos Conselhos, mas aqui, não o havendo,
O SR. ,gATt:llNINO: - Pois bem, não fal· deixa de ter vigor esse ']Jreceito. Assim não
larei mais nella. 'Direi agora, .que ainda ·no ha mais nada a fazer senão dar-se a approvacaso de querer o Corpo Legislativo fazer suà ção.
medida, não estava em estado de o fazer sem
O ,sR. 1\'IAllQUEZ DE BAUBACENA: - Eu não
28
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puz duvida a &ste Projecto na antecedente
discussão, e estou que ha utilidade na Convenção, que faz o seu objecto; escrupuliso porém sobre a legalidade com q'ue essa Convenção foi celebrfJ da, e não sei se as Camaras
Municipaes estão autorJsadas para tanto.
0 SR. VISCONDE DE CONGONHAS:-Eu como
proprietario em uma das Villas, que celebraram esta Convenção de limites, devo dar ao
Senado alguna <.:Gclarecimentos, que estão ao
meu alcance. O escrupulo do nabre Senador
é bem ~und.:tdo, primeiramente, porque a
nossa delibernção sobre este facto vai estabelecer precedentes para outros da mesma
natureza; e em segundo lugar, porque pôde
muito bem acontecer, que em consequencia
desta Conven~ão fiquem prejudicados os termos das duas Villas confinantes, e com particularidade o de uma dellas. Eu tenho ouvido a1guns mGradores dessas Villas queixarem-se de ser:m obrigados para respond~r
em juizo e andarem muitos delles doze leguas porque foram procurar para limites o
Rio Piabanha, e o Rio iPreto pela parte de
Cantagallo. E' pois necessario proceder neste
assumpto com muita madureza e circumspecção, e util :seria que se pedissem informa·
ções ao Governo, como lembrou um nobre
Senador; desta. sorte ·poderemos deliberar com
mais conhecimento (!e causa, e portanto com
mais acerto.
0 SR, ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - 0 que
disse o nobre Senador acerca do prejuízo .das
duas VHlas confinantes, não pôde dar-nos sustos; semelhante prejuízo é de uma impossi
bilidade absoluta, nada do que est!á aqui ee
cripto offerece relação alguma com taes Vü
las, e versa unicamente sobre a linha divisaria dos dous termos da de S. Pedro de Cantagallo, e S. João Baptista· ·da Nova Fri·
burgo.
O negocio >é muito simples: convém, ou
não acabar com as rixas e conflictos de jurisdicção, que têm resultado, e continuam a
resultar por falta dessa linha divisaria de
limites? Parece me que sim. As duas Camaras convencior.aram amigavelmente para esse
effeito; está tndo acabado. Supponhamos que
fica uma ,com maior porção de terreno do que
a outra; foi porque assim o quizeram, porque assim jul&aram mais conveniente á com-

modidade dos Povos, e aos seus interesses
Peculiares; uma vez que não penetraram no
territorio alheio procederam em regra, e de·
vemos approvar a Convenção que ellas fize·
ram.
0 SR. Rom;TGuES DE CARVALHO: - ·Eu limito-me á questão que temos :Presente, e excusado é ir procurar outras. As Villas confinantes não SEi queixam; logo para que havemos tomar-lhes a iniciativa e levantar a
lame'.ltação, qJ.:E. não nos encommendaram? O
que temos a fazer presentemente reduz-se a
officiar á outl'd Camara, para que nos envie
os Documentos, que teve em vista para deliberar sobre este negocio.
O Sn. AL.\IEIDA E ALBUQUERQUE: -Que
documentos :!los poderá enviar á outra Camara? Só se fôr a Escriptura da Convenção
que celebrarram; mas isso do .que nos serve?
De Jousa nenhuma. Não barulhemos o negocio, que elle de sua natureza é muito simples. São dous visinhos, que não querendo
demandar sobre os limites das suas terras,
amigavelmente as demarcações, e assim se
compuzera:m.
0 SR, ROIIIliGUES DE CARVALHO: -Tanto
direito tem a Camara dos Deputados para
organisar este Projecto á vista dos Documentos, que lhe dizem respeito, como nós para
deliberar da .uesma fôrma. Peçam-se os documentos, este é o meu voto.
Mandou á Mesa o seguinte
1\EQUERLHE~TO

Proponho !}Ue se peçam os documentos
serviram de fundamento 'á Resolução so·
bre a ConvenQlí.o .das Villas de Cantagallo, &
~ova Friburgo. Ocw·valho.
.,·1e

Depois de ser .Jido, aTou nestes ter·
mos
0 SR. AUTEIDA E ·ALBUQUERQUE: - Já
disse a minha opinião ; não são precisos Documentos, o negocio é muito simples, e pôde
bem decidir-se independente de novas informações.
O Sn. SATURNINO: - Não me opponho a
que se peçam os documentos para se conhecer da lega.!idace desse acto, que temos d&
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approvar. Achava tambem que não seria máo
examinar o Regimento dos Conselhos Geraes
das Províncias, para ver se na Província do
Rio ·de J anel r o as Camaras l\!Iunicipaes remettem os negocias, que nellas começam, ao
Governo, ou i.JLmediatamente ao Corpo Legislativo. Este exame faz-se necessario para
sa;bermos a <Jucm se deverão pedir os Documentos, porque talvez que a Cama;ra dos
Deputados tambcm os não tenha.
Julgando-se então sufficientemente
esta materia, ·foi ·posta á
votaçã·), e definitivamente ficou approvada para subir á >Sancção Imperial, sendo rejeitado o Requerimento
do Sr. Rodrigues de Carvalho.
debattd~.
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ficiaes das outras Alfandegas do Imperio.
Julgando-se discutida, procedeu-se
procedeu-se á votação, na qual foi
approvada para subir á Sancção Imperial.
Se;vta PM'te fl(b Oràern do Dia

Passou a ter 1" e 2• discussão o
·Projecb de •Lei, que dissolve os COTpos de Milicianos O:..igeiros da Proviuela do .Pará, ereados por Carta Régia
de 12 de Maio de 1798.

Ü 'SR. COlmE DE LAGES: No meu entender o Senado deve approvar este Proje, cto. Os Corpos ó.e Milicianos Ligeiros da P~·o
'l'erceim parte da Orclem do Dia
vincia do Pará ·são compostos absolutamente
de indígenas. A sorte desta gente é durissiTeve lugar a ultima discussão da ' ma, pôde muito bem affirmar-se que vive deResoluçfi.o, limitando a imposição de- . baixo de um jugo de ferro, e de uma ar.binominaca - DizJmo - que se arre- 1 trariedade sem limites. Approvemos pois o
cada na Provincia da Bahia á expor-j Brojecto quant) antes, e attendamos deste
tação para fóra do [m1Je!l'io, sendo modo ás muitJ.S Representações, que lhe delivres ·desta importação todos os ge- ram motivo.
neros de Commercio levados ·de um a
outros Portos da mesma I'rovincia.
Por não haver quem mais pedisse
>Foi approvada para subir á Sana palavra julgou-se o debate sufficicção Imperial.
ente, e pondo-se a votos foi approvado pa1·a passar á ultima discussão,
Qna.rta pm·te ela Onle,n~ ao Dia
tendo am vista os documentos relativos a este assumpto, vindos da CaEntrou depois em ultima discussão
mara dos Sra. Deputados, .que se
o ProJecto de Lei declarando que os
a·chava;m subre a Mesa, e que na sesnavios de propriedade .brazileira não
são anterior haviam sido remettidos
serão obrigados a levar a seu bordo
á Commissão de Guerra e Marinha.
Capelliies, nem Cirurgiões.
Posto á votação, foi approvado,
Sethna. vcwte ela Or&em do Dia
pa•ra 9JJ' tempo ser Ievado á .Sancção
Entrou em ultima discussão o ProImperial reduzido a Decreto.
jecto de Lei, que prohibe a concessão
de Loterias, conjuntamente com uma
Quinta pa1·te cl.a Onle1n do Dia
emenda approvada na ·segunda discussão.
>Segui:J-se a ultima discussão da
Resolução ol'ganisada na Camara dos
Fal.J:mdo a este respeito, disse
·Srs. Deputados, pela qual se determina, qne a disposição do -Decreto de
O ·Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Voto
3 de Fevereiro de 1758, que prohibe pelo Projecto, e contra a emenda, que julgo
aos Officiaes da Alfandega do Rio rlesnecessaria, porque o Corpo Legislativo
de Janeiro a percepção de certos não precisa prevenir sobre o poder que tem
Emolu:l)entos, comprehenda aos Of-- para exercer, o que é da sua attribuição.
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'Dratando agora acerca da materia do Proj>ecto direi, que apezar de votar a favor
delle, acho que se destina, porque proh.ibindo
a concessão de Loterias, não destroe as immensas, que já estão concedidas. Eu quereria pois que Be examinassem quaes dessas
Loterias conviria conservar, e que as outras
ficassem de nenhum effeito, e isto até para
lhes dar extracção, porque são tantas, que já
o dinheiro não chega para comprar ·bilhetes.
Entretanto, ou de um ou de outro modo votarei, ·como já disse, pelo Projecto, porque
se não corta desde já o mal pela raiz que
possa continuar para o futuro.
O Sn. MARQUEZ DE B.ARn.AcEN.A: Necessario me parece fazer-se aqui algum accrescentamento, porque Loterias haverá que fossem concedidas debaixo de boa fé e com preceden~lia de contratos, de cuja annullação resultaria prejuízo de terceiro. Sei que ha outras, oue foram concedidas para fins que não
se •preencherão. como foi a da frubrica ·de
chitas, e papql; mas creio, que o Governo
não carece de Lei para esse fim, porque elle
póde tornar nulla essa e outras concessões
semelhantes, ssmpre que assim o julgar convenie:lte.
O .Sn. Ar,MEID.A E ALBuQUERQUE: Não
foi entendido. Ha algumas Loterias concedidas sem motivo, que justitlque a concessão;
porque só para o Theatro se contam duas, ou
tres, com duas, ou tres appl1cações differentes; e quem come esse dinheiro? Talvez ·seja
alguem que por nenhum titulo o mereça. E~
tes abusos são de um effeito mais terrível
do que mui-tas pessoas julgam, e eu desejava
desde já vei-os cortados, mas é isso o .que se
não consegue por meio do Projecto, segundo
está redigido; porque se elle prohibe a concessão de novas Loterias, não tolhe que vão
continuando as que já temos. Isto equivale a
um tributo, e tributo dos mais consideraveis,
por isso mesmo que a esperança do lucro o
faz pouco senJ:Jivel, a]!ezar de que possa ].}roduzir consequcncias bem funestas.
o ·Sn. MAnQUEZ DE B.ARn.AcEN.A: - O Governo julgou que convinha haver theatro para
instrucção, e divertimento honesto do publico; e como entre nós o Governo não póde
despender senão o CJ.Ue está marcado no orçamento, lançou mão da concessão das Loterias, par& auxiliar as grandes despezas, que

para aquelle fim se faziam necessarias. Se
algumas Loterir:s ha, que mereçam ser supprimídas, de certo não são estas, porque tem
uma ap].}Iicaçã,J, que não deixa de ser proveitosa á sociedade.
Terminada a discussão, propôz o
Sr. Presidente:
1. .S.q o ,senado approvava o Pro.jecto, salva a emenda: venceu-se que
sim.
2. 0 Se approvava a emenda: decidia-se pela negativa, ficando por esta
fórma approvado o Projecto, ]!aTa su'bir á Sancção Imperial.
0

Oitava parte ela Orel&m elo Dia

,seguio-se a ultima discussão da
Resolução organisada na Camara dos
Srs. Deputados, creando uma Cadeira
de Grammatica Latina na Vi!la de
Curityba, ·na Provinda de S. Paulo,
com p ordenado de 400$000 annuaes.
Deu-;,e por discutida e approYou-se
para subir á sancção.
Nona parte ela 01'elem elo Dia

,Entrou tambem na .ultima discussão
a ·ResoluçãG> vinda da Camara dos
,Srs. Deputados, autorisando o Governo a mandar pagar ].}ela Junta
da Fazenda da Parahyba do Norte
ás Camaras das differentes Villas da
mesma Província o que se lhes estiver devendo, pertencente as ordinarias de 76$000, que costumam perceber, como indemnisação dos rendimentos do subsidio das carnes verdes.
Havendo-se ].}Or discutida, foi approvada para subir á Sancção Impe·
rial.
Deeima pa1·te ela Orelem do Dia.

De igual fôrma se procedeu, e deliberou a. res].}eito de outra Resolução, vinda tambem da Camara dm>
Srs. Deputados, que manda crear na

Sessão dü 26 de Maio
Cidade da Parahyba uma Cadeira de
Rhetoriva, Geographia e Elementos
de Historia.
A' ID6ia hora depois do meio dia
o ·Sr. Presidente convidou aos illus-tres M<>.mbros das Commissões a;fim
de irem trabalhar para os seus respectivos ga;binetes.
A's áuas horas tornou a reunir-se
o Senado, e o Sr. José .Saturnino da
Costa, por parte da Commissão de
Colonicação, e Catechese, \leu 0 seguinte
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A Commis,;ão de Legislação examinando
a Representação do Conselho Geral da Provincia de Minas Geraes, que pede providencia legal, que revogue, ou o quadrienuio marcado ás durações das funcções dos actuaes
Vereg_Jores ou 0 dia fixado á posse dos seus
succe;c;sores, visto haver-se alterado este por
\liDa Resolução posteTior á publicação da
Lei Municipal, é de parecer que se regularise
o negocio pelo seguinte
PROJECTO

PROJECTO

DE

LEI

A Assemblóa Geral Legislativa resolve:
Art. l.o Ad funcções dos a;ctuaes VereaA Assembléa Geral Legislativa decreta:
Art. 1.° Fi.'a revogada a Cal'ta Régia de dores cessarrão no termo marcado por Lei
5 de Novembro de 1808, que mandou decla- pa:ra dar poss'3 a seus successores, sem emrar guerra ao~; Indios Bugres ·da .Província bargo ele não terem nesta primeira eleição
ele S. Paulo, e determinou que os prisionei- preenchido o r1uadriennio da mesma Lei.
Art. 2.o Fl.ca revogada a disposição em
ros fossem obrigados a servir por 15 a;nnos
contra;rio.
aos :Yiilicianos, ou moradores, que os apprePaço <io .So:.nado, 28 de Maio de 1831. l::.endessem.
Marq1tez
àc I/,harr~bu.pc. 11fanoel Oaetano
Art. 2.° Fleam tambem revogadas as Caràe
Almeiàc~
e
Alb·ttquerqtw.
Patricia José
tas Régias de 13 de Maio, e de 2 de Dezemde
Almeida
e
Silva
..
bro de 1808, aütorisando na Província de Minas Geraes a mesma guerra, e servidão dos
Ficou sobre a Mesa para entrar na
ordem elos trabalhos.
Indios prisioneiros.
Art. 3. 0 Os lndios tidos até aqui em ser'fendo entretanto dado a hora, o
Sr. Bresidente marcou para a Ordem
vidão serão della desonerados.
Q.o Dia. em 1° lugar, leitura ele PaArt. 4. 0 .Serão conside'rados como orphãos
re(leres; em ·2° lu.glJ\r, a 'Resolução
e entregues aos respectivos Juizos, para lhes
applicarem as providencias ela Ord., Livro lo ..
vinda .da Camara dos Srs. Deputados
declarando estar no gozo dos direitos
'fit. 88.
Art. 5. 0 Se1·ão soccorridos pelo 'fhesouro
de Cida.lão Brazileiro Manoel :Pinhein·o de Almeida; em 3° lugar, a Redo preciso, até que os Juizes de Orphãos os
so1uçãu dando ·alJ'plicação aos Emodepositem onde tenham salarios ou aprendam
,lument0s existentes nas Juntas de
officios fabris.
Fazenda das Províncias Marítimas do
Art. 6. 0 Os Juizes de .Paz nos seus · DisImperío; e, 4• lugar, a 'Resolução
trictos vigiarão, e occorrerão aos abusos. convinda d::t Camara dos .Srs. Deputados
tra a liberdade elos Indios.
Paço do Se~ado, 26 de ·Maio de 1831. abolindo no Rio Jaguaribe o uso dos
curraes; em 5• lugar, o Projecto
José Sat·urnino da Oosta Perev1•a. - Anton-io
creand) Yilla o A~raial do Tijuco.
Gonçalves Gomiãe.
Lew:mtou-ae a sessão ás cluas hoFoi a imprimir para entrar na or•
ras e um quarto da tarde. - B-ispo
ordem dos trabalhos.
Oapellão-Mór, Presidente. - V·isconde
Por parte ela Commissão de Legisd.e Oaethé, 1° Secretario. - Visconcle
lação foi apTesentado e lido o seàe Oongon1ws do Oa1npo, 2° SecrBguinte
tm·io.
1
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SESSÃO 18", DE 27 DE MAIO DE 1>831
PRESIDENCIA

DO

SR.

BISPO

CAPELLÃO·l\lÓR

Leitu1·a de Pa1·eceres. Discu.ssão d.a Resolução dctnclo appHcaçc7o aos emozu.me?~tos
existentes nas Jtmtas de Fazenda das
Províncias i'lfarit·~?nas do Irnve1·io. - Discuss<io d.a RJesolt(Ção determinctndo qne
nas causa.s crimes 01( civeis e na.s militares terc7o os habita.ntes da Provi;ncia
d(rs illagôcu: os ?'ecu1·sos competentes p&ra
a Re1açc7o e T1·ibt~naes cl<t Província de
PM·nambnco. - Discussão do Projecto de
LC'i creandn ViTla o Arraial do Ti.jt~co.

em vista por um lado o apuro do Thesouro
Nacional, que exige toda a economia bem
ente.'ldida; por outra a nenhuma falta sensi·
Vel, que experimentou O serviço deste Senado
no espaço das cinco sessões passadas, com a
pouca assistencia do fallecido Adudante do
Poi'>teiro, motivada talvez pela enfermidade
de que veio a fallecer, serviço que bem póde
para 'J futuro ser suppriilo nos impedimentos
de molestia do Porteiro por um dos Cantinuos da Sala, chamando-se para ajudar ao
outro um dos da Secretaria, onde semelhante
I occupação dial'ir. é em reg,ra menos assidua..
1E' de parecer, que se supprima o lugar pecUdo de Ajudante do Porteiro, não se deferindo ao primeiro Requerimento por estar
provido o de Porteiro, e aos de mais por não
haver necessiilr,de do de seu Ajudante.
Paço do Seita:do, 26 de Maio de 1831. Bi,spo OapelTão·Mór, Presidente. Visconde
de Oacthé, 1° Sccreta;,rio. - Visconc~e ele Oon-

FuJlaram os Srs. Senadores: - Marquez
ele Barbacena, 5 vezes; Visconde de Congonhas, 1 vez; .Saturnino, 2 vezes; Almeida e
Aibuquerque, 11 vezes; MMquez de Inhambupe, 2 vezes; Barroso, 3 vezes; Duque Es- gonhas elo Oampo. -- Ooncle ele Valença. trada, 1 vez; •Conde de Valença, 2 vezes; 3o Secretario, Lniz José ele Oliveira.
Evangelista, 4 vezes.
2. Achando-se vago por morte de Theodozio Pulcherio da Silva o lugar que ocAchando-se presentes 2q Srs. Senacupava de Official da Secretaria deste Sedores, declarou-se aberta a sessão; e,
nado, apparecer.t 'seis Requerimentos de prelida a acta da antecedente, foi aptendentes, que ))rocuram ser providos no
provada.
mesmo lugar; um de José Bernardino RiNão havendo expediente, e sendo
beiro Diniz, qne servia de Officia.l Papelista
a 1• parte da Ordem do Dia lei tu r a
da Secretaria do extincto Tribunal do Desde Pareceres de Commissões, o Sr. 1"
embargo do PaQo, e que serve nesta Secreta1Secretario, na qua.lidade de Relator
ria do Senado desde 1828; outro de F'rancisco
da Commissão da Mesa, leu os sede Paula Vieira de Azevedo, que actualmente
guintes
é Contwdor da Thesouraria ela Intendencia
Gerai da Policia, onde vence o ordenado de
PARECERES
500$000; outro de Joaquim Diniz da Silva,
1." A' Commissão da Mesa foram pTesen- offerecendo·se a servir por espaço de dous
tes desenove Requerimentos: um de 1..uiz José mezes gratuitamente para haver tempo ele se
da Fonseca Ramos, pedindo o lugar de Por- conhecer da sua idoneidade; outro do Padre
teiro deste •Senado, que se acha occupado; Antouio de Abreu Fróes, que servio o Offioutro de Miguel Marques da 'Rocha, reque- cio de Escrivã.) da Executaria da Bulla; um
rendo o de Ajudante do Porteiro, que estava de Jossé Cornelio Martins Pereira, que serdado ao finado Domingos Mendes, por -ser via de Agente do Consulado, e foi empregaaquelle Continu0 o mais antigo; e dezeseis do na Casa da Moeda; e outro de Ferna,ndo
outra<> Petições de varias aspirantes ao mes- Maria de Mesquita, que tem sido empregado
mo lugar de Ajudante do Porteiro, entre os na ·Secretaria do Conselho Supremo Militar;
quaes algun'S solicitam tambem o de Conti- todos produzem Documentos em que funda·
nuo, no caso de ser provido algum dos Em- mento sua justiça.
A Commissão da 1\'l:esa, porém, attendenpregados do Senado no referido lugar de
Ajudante do Porteiro. A Mesa, POl~(im, tendo do ao actual apuro de finanças do Imperio,
0
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e que o serviç:> da Sec-retaria póde bem des- nos intervallos da:s sessões no Thesouro Puempenhar-se pelos Officiaes, que ora existem, blico.
e que aliás preenchem o numero prefixo no
Sobre os quaes Requerimentos é o 4o SeRegimento. E' de parecer, que não tem lu- cretario de parecer que não sendo posstvel
gar nenhum dos mencionados Requerimentos supprimir este lugar por serem poucos os
e que sem urgencia se não provam mais luga- braços ·para o trabalho demandado, devendo
res d-ssta natureza.
de mais empregar-:se um dos Officiaes cliaria·
Paço do Senado, 27 de Maio de 1831. mente na Recl·acQão das Actas, se verifique
-Bis1Jo OapellãJ-Mór, Presidente. Visconde no ultimo dos pretendentes a nomeação do
de Oaethé, 1" Secretario. - Visconde de Oon- lugar vago, ao qual tem melhor direito por
ser não só Cidadão Brazileiro maior de 25
gonhas elo Oa.n~po. Oonde ele Valença. annos, haver jurado a Constituição, ter 15
Voto separado ao Sr. 4" Secretario.
Apresentaram-se á Commissão da Mesa annos -de bom serviço, attestado por seus sucinco petições, :·equerendo um elos lugares ele periores nas üiversas ThepartiQões, onde tem
Official da Sect·etaria deste Senado, vago pelo sido empregado, como principalmente por se
fallecimento ele Theocloro Pulcherio. O 1• de achar no exercido desta Secretaria desde 1828
José Cornelio fi\'Iartins PE(l'ei.ra, :t3undan!dcrse em nrificação da promessa, que lhe foi feita
em que fôra ultimamente despedido da oc- então, e muito mais em virtude do artigo 4"
cupação de Agente do Consulado em qualida- da Lei de 22 de Setembro do mesmo anno,
de de mais moderno, tendo-se empregado ci~·cumstancias estas que não concorrem todesde 7 de Outubro de 1830; ora, no dito das l).os demais pretendentes.
,PaQo do Senado, 27 de Maio ele 1831.
lugar, ora no de Agente das diversas RenLuiz
José de Oliveim.
das Nacionaes, OTa no ele Pra.ticante da Casa
da Moeda desta Côrte, em razão de se não
Fica11am sobre a Mesa para entrarem em discussão na ornem dos trater realisado o primeiro despacho obtido em
balhos.
5 de Julho de 1829 para segundo Fundidor
da Casa da Moeda do Sabará. O 2" de FranO Sn, MAl:QuEZ DE B.A.RBACENA na qualicisco ele Paula Vieira de Azevedo, mostran- dade de Relatcr da Commissão de Marin-ha
do, que com o ·seu provimento lUCil'a a Fa- e Guerra leu os seguintes
zenda Nacional 500$000 annuaes, pois que
ta.nto vence de ordenado pelo lugar que ocPARECERES
cupa de Contador da Intendencia Geral da
Policia, por i3~~o que vagando elle, fica o
1.' A Commíssão de Guerra e Marinha,
seu provimento suspenso pela Lei de 24 de tendo examinaJo a Representação do ConNovembro de 1830. O 3• de Fernando Maria selho Geral da Província de Minas, ele 30 de
de Mesquita, finnando a sua justiça em ser- Janeiro de 1830, sobre os obstaculos, que envir d'lsde Ma~·ço de 1827 de PraticRJnte gra- to1'pecem a maicha dos Juizes de P.az, pelo
tuitp da Secretaria do Conselho Supremo Mi- embaraço, que os :Commandantes dos Corpos
Utar. 4" do 'Pad·re Antonio de Abreu Fróes, de Milkias, fundados em ordem do Governo
allegandõ a seu favor o ter servido desde põe sobre serem nomeados praças dos seus
1810 de Escrivão da Executaria da Bulla ~a Col"pos para Ofiiciaes de Quarteirões, e tenCruzada. 5" finalmente de José Bernardino do a mesma Camara em vista os Documentos
Ribeiro Diniz, fazendo ver, que além de va- que se exigira.m do Gover-no para esclarecirias lugares, que tem servido desde o anno mento da materi'<t, é de parecer que se pode 1816, fôra pela extincção da Mesa do Des- nha cm discussão um Projecto de Resoluçãot
emebargo do Paço mamdado Se!l'vir na .Se- que llão tendo sido san~cio-nado na antececretaria deste Senado com o ordenado de dente Legislatura, foi de novo proposto, e
150$000, não vencendo outro senão na falta passoü ~oa outra Cmna;ra e veio remettido
de qpalquer elos Officiaes eexistentes, e isto para esta com data de 15 de Junho de 1830,
por Officio do Ministro do Imperio, lido em o qual dá as r.rovi<leneias convenientes a tal
sessão de 16 de Maio de 1&28, e bem assim respeito.
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P!lço do Senado, 27 de Maio de 1831. -

Ma?''J!ter~

ele Barba<Jena.. - Bento Ba;rt·oso PeOoncle de Lages. . ...
2.• A Commissão de Marinha e Guerra,
á vista das informações dadas pelo Governo
sobre o Requerimento dos Soldados do Batalhão 28, .João :B'ra•ncisco Hincinger e CaQ·los
Scherman, é de paTecer que não ha despacho
a proferilr em tal Requerimento, porque um
dos Supplicantes foi posto em liberdade, e o
outro falleceu no Hospital, sem que se encontre a menor negligencia no procedimento
do Governo.
Paço do Senado, em 27 de Maio de 1831.Marquez de Barba•ce·na. - Bento Barroso Pe?'eira. -- Canele ele Lages.
3. A Comlllissão de Guerra e Mrurinha,
tendo exa;minado a Representação do Conselho do Governo da Provincia do Maranhão,
em data de 2,2 de •Fevereiro do corrente anuo,
é de parecer I}Ue deve seT tomada em consideração, e não obsta.nte que esta materia
esteja envolvidit no 1° artigo do Projecto ·de
21 de .Julho do 182S, vindo da outra Camara,
e que foi aéUado á espera da Ordenança geral do Exercito; porqurmto o l'eferido Projeeto contém outros artigos que motivaram o
a;diamento ,que conservando-se para aquelles
não deve para1ysar a decisão deste negocio;
e portanto protõe a seguinte iResolução:
A Assembléa Geral Legislativa resolve:
Art. 1.° Fira sem effeito a Portaria ex·
pedida pela. Secretaria de Estado dos Negocios dn GneNa, em data de 5 de .Setembro
de 1825, que ma.nda castigar com chibatadas
aos m·imes de primeira e segunda deserção,
e todas as mais ordens posteriores que a ampliaram.
Art. 2. Está em seu inteiro vigor a Ordenança de 9 dr Abril de 1805, que naquella
pa;rte se itehavs, alterada.
Paço do Senado, 25 de Maio de 1831. MaiT'quez ele Barbacr'na. - Bento Ban·oso Pe·
rci-ra. - aonde ele Lages.
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?'eira. -

0
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Os dons primeiros ficaram sobre a
Mesa para entrarem na ordem dos
trabalhos, e o ultimo 'foi a imprimir
para ter o mesmo destino.
0 Sn.
o seguinte

MAllOUEZ DE BARBACENA

leu depois

Os Officiaes estrangeiros do Batalhão 27
de Caçadores ~azendo a exposição de seus longos e bons serviços, que começaiVdo um anno
antes do rec•mhecimento da Tndepenclencia,
continuM·am sem nota até o dia em que foram demittido~ em cumprimento da Lei de
24 de Novembro de 1830, pedem á Assembléa
Geral que se dígne decretar-lhes a recompensa, de que se julgam merecedores.
A Commissao entende que os Officiaes estra'llgeiros, quG entraram ao serviço na;cional antP.s do reconhecimento da Independencia, ou que fizeram a campanha do Sul, sem
noto. em seu ;;rocedimeuto, merecem alguma
recompensa sendo demittidos, como estes foram por uma medida ,geral estabelecida na
r~fNida Lei.
Pelos documentos, que os Supplicantes
ajuntaram a seu requerimento próvam elles
haver servido f'em nota, e porta.nto merecer
algU.'J1a recompensa.
A Commissfw julga que um anno de soldo é a mais propria recompensa, que se deve
arbit1·ar, e portanto propõe a seguinte Resolução:
A Assembléa Geral Legislativa resolve:
O Governo fica autorisP.do para dar um
anuo de soldo das respectivas Patentes a eada um -dos OfC,ciaes estra.ngeLros, que havendo entrado no serviço nacional antes do reconhticimento tla Independencia ou feito a
campanha do Sul, e sempre sem nota em seu
comportamento,. tiverem sido demittidos em
eumprimento da Lei de 24 de Novembro
de 1830.
Paço do Senado, em 27 de Maio de 1831.-

Marquez de Ba1·bacena. - Bento Barroso Pereira. - Oonele de Lages.
Foi n. imprimir com urgencia para
-enbrar em discussão, segundo a ordem do:; trabalhos.
0 SR. MAUQUill~ DE BARBACENA: - Está
findo tudo quanto havia a fazer na Commissão .de Marinha e Guerra; não acontece porém o mesmo a respeito· do que existé na
Commissão de l<'azencla. Esta Commissão não
encetou ainda os seus trabalhos, porque se
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acha unicameale com dons Membros, em razão da continuada molestia do terceiro; ,requeiro portanto a V. Ex. que haja ele nomear
um outro que o substitua, porque o trabalho
dessa ·Commissiio é muito, e impo11tante, e
dons unicos 11\'Iembros não bastam para desempenhai-o; aecrescendo mais estarem elles
emp'l'egaclos igmdmente e.m outl'as Conunis·
sões, de sorte que ·por mais •esforços, que
façam, o servlço ele necessida•de ha ele soffrer.

della, Porque não ficam
sobre a Me&a.

227
pa.ra outra c,ousa

O Sn. ·SATURNINo: - Estes papeis são de
natutreza tal, que ninguem poderá votar 80.
bre a Resoluçao sem os ler, ou ouvir ler·
pôde cada um de nós lei-os, é verdade, ma~
não estando impressos, o tempo, em que correm no Senado por todos, é sem comparação
muito maior elo que o tempo que gasta o Sr.
Secretario em os ler para todos ouvirem; ficam, não ha duvida, sobre a Mesa; acabada
Tendv o Senado approvado que se por.ém a sessão cada um de nós se retiDa
proceddsse á nomeação proposta, &a· para sua casa, porque o Paço elo Sena.clo fehio Bleito o .Sr. Visconde ele S. Leo· cha-se, e no outro dia quando entra>111os são
poldo
qua.si horas de se abrir .a sessão; ele modo
que a proviclenda de ficarem os papeis sobre
O Sn. 1" SEOI\ETAmo leu um officio do Se· a Mesa, é de orclinario muito pouco, ou de
cretario da Mesa da Ordem Tercei·ra ·da .Pe- nenhum effeito. Eu julgo portanto, que tonitencia, convidando ao Senado para assistir dos os papeis, que se não imprimirem para
a um 'l'e-Deum em acção de .gnaças pelos serem distribuídos pelos nobres Senadores
Gloriosos Successos do dia 7 de Abril, o para se poder apreciar o .seu merecimento.
O Sn. AL~IIEIDA E ALBUQUEHQUE: - Isso
e1ual teria lugor no dia 27 do corrente.
seria muito b.om se não estivesse determinado, que papeis semelhantes devem ficar semFicou o Senado Inteirado.
pre sobre a Mesa; por consequencia faça ca·
ela um de nós a sua obrigação, vindo nvais
Segtw<cla parte da 01·clmn â.o Dia.
cedo para os :,w, e ler com reflexão. Quanto
Entron em 1" e 2" discussão a R·e· ao poder-se fazer juizo de documentos por
soluçã.l vinda da Camara dos Srs. uma dmples ~eitura feita na Mesa, BU cnnDeputados, pela qual se declara, que i fesso, que não tenho capacidaüe prura tanto;
lVlanoel Pinheiro de Almeida está no e se isso é po;:;~ivel ao menos para os outros,
gozo dos direitos de Cidadão Brazi- então acabe-se o systema de os deixar sobre
leiro.
j' !',
Mesa.
'l'endo concluído a lei·tura desta
O Su. lVIAHQUEZ DE INHA<HJJUPE: - ·Em um
Resolução, na qualid-ade de 2" Secre- I breve discurso fez a exposição dos motivos
1
ta·rio, oisse
ela R3solucão.
O •Sn.- MAt:QUEZ DE BAUJJACENA: - O no·
O Sn. VIscc•NDIG DE CoNGONHAs: - Pa,re- j bre Senador Conselheiro de Estado, acaba de
ce-me, que deyem ser lidos os documentos, expencler s razões, que ha para declarar que
que acompanham a Resolução por serem as este homem é cidadão brazileiro, e que está,
bases em que ella se funda.
como tal, no gozo de todos os seus direitos.
O Sn. ALl\IEIDA E ALnuQuEnQuE: - Os 1 Além disso estP ·negocio já teve noutra ses·
Documentos ficam sobre a Mesa para quem são a a.pprova;):io ele ambas as .camaras, ás
quizer poder lei-os, e examinai-os;
se nós quae.s só foi de novo swbmettido agora 1 11or
principiarmos aqui a ler todos os papeis, que não ter obtido naquella época a Samcção 1macompanham os differentes Projectos, e que perial; portanto não vejo motivo algum para
lhes Bervem de base, onde iremos parar com que deixe de approvar-se.
isso! Pouco seria o tempo das sessões para
ID.eu-:>e por discutida esta materb,
semelha.nte emprego. Não acho necessario ta·
e procedendo-se ·á votação, foi apzer-se agora a. leitura dos l'locumentos, quem
provads para passar ·á ul-tima clisquizer que os leia depois da sessão, ou antes
cnssão.
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derou que ella não offerecia conveniencia alguma para a Vil1a do Penedo . .Cumpre, porém,
observ!l!r, que ainda que essa villa terrha o
seu
maior commercio com a Eahia, não deixa
Entrou em ultima discussão a 'EOOsolução vinda da Camara dos Srs. de commerciar tambem com Perna;mbuco; e
De.putac~os,
-dando aipplicação aos portanto não é esse um motivo justificado
emolum'"ntos existentes 1nas Juntas para se alterar a Resolução.
'Ü •SR, 'DUQUE ESTRADA: Pôde-se ainda
de Faz'lnda das Provincias Maritimas
do Imperio, e aos que se houverem accrescentar em favor da Resolução, que quan·
de perceber pelos !Passaportes dos do pelo Alvlllrá de 6 de Fevereiro de 1821 se
navios nacionaes, e pel!lis Portarias mandou criar uma Relação em !Pernambuco,
ou Passes dos 'Estrangeiros, que se eram então as Alagôas parte componente daexpedem pelas Secretarias das Presi ·:ruella ·Provincia, e lhe servia de Umites pelo
·ado da de Sergipe; e que se veio depois a
dencias das mesma.s Brovincias.
:icar comprehendida no Districto da Relação
la Bahia, que continuou a subsistir sem al·
O SR. Ar,MD'IDA E ALBUQUERQUE: - Este
.eração, foi só em consequencia de ter um
artigo do Proj<Jcto contém pequeno erro de
}overno sobre si na occasião em que se tornou
cópia, que curr.pre corrigir; pois no fim, on- affectiva a dita creação.
de diz - dos que se imprimirem, ou houveJulgando-se sufficientemente discuti·
rem de imprimir na Côrte - deve dizer-se·da,
,foi ap-provada para subir á San-·
"dos que •Se imprimem, ou houverem de imcção Imperial.
primir na Côrte''.
O SR. B.umoso: - Esta Resolução não
Quinta parte da Ordem. -do Dia
passou •em out1·a .occasião nesta Camara; en
tretanto eu vote1 por ella, e da mesma fórmB
Entrou em 2• discussão a Resolução
voto ai,nda hoje. Tenho, porém, a observar,
proposta no Senado, abolindo no Rio
que a parte nL<Lis i•nteressante desta . mesma
Jaguaribe da Provincia do Ceará o
Resolução já depoi-s di·sso foi approvada, e
uso de curraes, e de qualquer outro
se acha incluida na Carta de Lei de dez
modo de pescar, que seja nocivo á. lide Setembro do anno passado, que extinguio
vre navegação do mesmo rio.
a MeHa do Despacho Maritimo; portanto bem
Havendo-se por discutida, foi approduvida poderá haver sobre a sua approvavada para se remetter á Camara -dosção.
.Srs. Deputados.
Julgando-se sufficientemente discutida, foi approvada para subir á
Sexta parte da Ordem do Dia
S!l!ncção Imperial.
,..
Entrou em discussão o Projecto de
Terceim parte da Ordem do Dia

Quarta 11111rte da Onl:ent do Dia

Lei -proposto no SenadoI criando Vil'la
o :Arraial do Tejuco; e tratando-se do
art. 1°, disse

Teve lugar a ultima discussão da
<Resolução, vinda da Camara dos Srs.
O Sn. BARRoso: - 1Eu proponho a ·muDeputados, determinando que nas caudança
do nome deste Arraial, substituindo-se·sas crimes ou civeis e nas militares
lhe
o
de
- Vlilla dos 'Diamantes.
terão os recursos competentes para a
Mandou á Mesa a seguinte
!Relação e Tribunaes da Provincia de
-Pernambuco.
El\IENDA
0 .SR. MARQUEZ DE BARBACENA: - Já na
outra discussão se disse quanto havia a dizerArt. 1. 0 Di.ga-se "Vi11a dos Diamantes".-·
l!:e a fllivor desta Resolução, mostrando-se a Barroso.
sua utili<'lade, e apenas um nobre Senador ponFoi apoiada.
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0 <SR. ALJ\'IEIDA E ALBUQUERQUE: - J:á na
primeira discussão fallei sobre a necessidade
de reformar este artigo na parte relativa á
designação dos limites, que devem ser os que
vêm indicados em uma proposta do Conselho
Gerai da J'rovincia de Minas. E' pois necessa·
rio attender a isto, e á vista da proposta fa·
zer-se a alteração.
O SR. BARRoso: Se o nobre Senador
não quer fazer a emenda, eu a farei, referiu·
do-me á ·Resolução.
o ·SR. ALiiiEIDA E ALBUQUERQUE: - Não é
preciso fazer emenda; como está conhecido o
que se quer, será bastante que se altere nessa
parte do artigo a redacção final.
'Ü Sn. CONDE DE VALENÇA: ·Eu tenho
aqui a Proposta do 'Conselho Geral, e por isso
agora mesmo farei a emenda.
E:l.iENDA AO ART. 1°
Diga-se - tendo por limites no seu Tel'·
mo a Freguezia de ·Santo Antonio de Tejuco, a
do Rio .Preto, e as Povoações do Rio Manso,
Curimatahy, Pissarrão, Rabello e Catonio.
Salva a redacção. - 001vde ele Vctlença.
Foi apoiada.
0 SR. MARQUEZ DE BARBACENA: - Sobre a
designação dos limites, como não temos conhecimentos positivos, julgo acertado que sigamos a Proposta do Conselho Provincial; mas
quanto á mudança do nome do Arraial, creio
que não a devemos realizar, porque essa mu·
dança póde produzir alguma confusão no futuro prura a Hisotria, e acreditar-se que o Arraial do Tejuco e a Villa dos Diamantes são
localidades absolutamente distinctas, além d'l
que, já temos um outro lugar com a denominação que agora se propõe.
O SR. CoNDE DE VALENÇA: - Não pôde
haver equivocação alguma por causa da mu·
dança do nome; porque o lugar que temos,
e que poderia motiva,r alguma duvida, segund :>
diz o nobre Senador, é a Villa do Paraguay
Diamantina.
0 •SR. SATURNINo: - Apoio o que acaba
de dizer o nobre Senador. ·Essa outra Villa é
na Província de Matto Grosso; e posto que
fosse criada com a denominação de Villa de
N. S. do Alto Paraguay Diamantino, como
esse nome ,fosse extenso, em demasia e só se
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lhe conserva o de "Vil'la do Diamantino"; o
qual se não confundirá de certo com o de Villa dos Diamantes. Nada mais dif.ferente
do que os nomes, porque as cousas se conhe·
cem, pois que não servem senão para suscitar
a idéa da cousa, que se quer denominar. Todavia, se o nome além de suscitar a idéa da
cousa denominada, tem a propriedade de suscitar outra, que por qualquer motivo nos é
clesagradavel não se póde conserv&r sem incpnveniente. ~· o caso, em que estamos: a
palavra - Tejuco - toma-se como synonymo
ele "lama"; e esta idéa é com effeito desagraclavel, e póde até causar alguns damnos. Não ·
é novo que os habitantes de um lugar, para
atacarem os de outro, se sirvam elo nome
deste, e daqui se tem visto por muitas vezes
nascerem rixas, e desordens de muito sérias
consequencias. E' mestra a experiencia, de
que os homens de poucas luzes facilmente re·
cebem como grande aggravo qualquer ataque,
em que seja envolvido o nome da sua terra;
poderá um filho desta terra julgar-se atacado,
chamando-se-lhe - filho da lama - e eis uma
balela, que lhe fará tomar um despique. Por
estfrs razões acho ser util a mudança de nome,
que se propõe.
O ·Sn. ·EvANGELISTA: (Não foi ouvido
pelo tachigrapho.)
O ,SR. J3ARnoso: - Só acorescentarei que
ainda que isto seja mera questão de nome, e
que bem possa conservar-se, o que existe actualmente, tambem não descubro inconveniencia
algum occasionado pela mudança qu·e propuz,
pois até tem sido pratica em casos semelhantes dizer-se: - A Povoação de - fica creada
Villa com a denominação de - . Se o nome,
que tem o Arraial, não offerecesse as consequencias que já prudentemente se ponder&ram,.
poderia conservar-se, mas: estando em nós
evitai-as, parece-me justo, que o façamos.
Quanto á confusão, que o novo nom-e suscitará
no futuro para a historia, creio que um tal
receio não é bem fundado, e se o fosse, a mesma confusão suscitaria a simples: mudança do
nome de Arraial par o nome de ViHa. Uma
vez que na Historia se pôde reconhecer o anti·
go Arraial de Tejuco na nova V<illa do mesmo
nome, de igual modo se poderá reconhecer na
- Villa dos <Diamantes - nome este que até
lhe quadra melhor, por ser particularmente
analogo a uma das producções mais preciosas
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do seu tereno. Por todos estes motivos sustento a minha opinião.
O Sn. ALMEIDA E ALnuqugnQuE: - A mudança de nome não é cousa tão simples e indíf>ferente como parece: alguma confusão pôde
clla produzir na historia, e mesmo no Commercio; porque havendo de escrever-se para o
'.t ejuco, se não disser no subscripto da carta Villa dos Diamantes - ficará a carta no Correio, sem seguir ao S'eu verdadeiro destino,
ou talvez se lhe dará uma di,recção muito
differente. Portanto, a mudança que se pretende, quando não produza outros males, ao menos pôde produzir estes.
O Sn. EvANGELIW!'A: - Por esse princ1p10
deveria-se conservar á Cidade de lVIarianna a
antiga denominação de Arraial dos Porcos.
Emfil11', não i•nsisto,I porém, não POiSSo dar
grande peso á opinião do nobre Senador sobre
este assumpto.
Julgando-se a materia do artigo sufficíentemente discutida, propoz o Sr.
\Presidente: 1", o artigo salvas as
emendas; passou. 2", a emenda do Sr.
Barrm~o; tmnbem passou. 3", a emenda do Sr . .Conde ele Valença; tambem
foi approvacla.
Segui o-se a discussão do art. 2", e
sem impugnação foi approvado.
Sobre o art. 3", disse
O Sn. ALormnA E ALDUQUEHQUE: -

Quando
foi feito este Projecto ainda não tinha passado nesta Cama r a a Lei que extinguia a Provedaria elos Defuntos e Ausentes, e por isso
este artigo foi redigido como está; mas agora,
que essa Provecloria não existe, deve ter uma
clifferente .reclacQão. Eu a tenho feito, reduziudo tamhem a um só os artigos 3" e 4", usando
ela expressão ele - Juiz ele nireito - porque
a Constituição não reconhece Juizes ele Fôra.
,Leu, e mandou á Mesa o seguinte
AWr. Jl",\lL\ RE RUBRTfTlHH _.\QR AH'J'S,

3
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"Para conhecer em primeira inst.ancia ele
quaesquer causas, que não pertencm·em aos
Juizes ele Paz, haverá alli um .Juiz de Direito,
o qua1 será tambem Presidente ela Junta ela
Extracção elos Diamantes, emquanto se não
der nova fôrma de administrarão a nquelle

1

estabelecimento: te1·á de ordenado dous contos ele réis; e usará, nos negocias ela extracção, do Regimento dado aos intendentes, na·
quillo que não fôr incompatível com o Systema, e Leis Constitucionaes. - Llim:ei.dct e .'l/bu.q-ncrqu.e.

Foi apoiado, e approvado, ficando
snpprimidos os arts. 3" e 4".
1Entron em discussâo o art. 5", e
tendo obtido a palavra disse
O Sn. ALMEIJJA

ALBUQUEnQurc: -- Pareceme que neste artigo 5", que passa a ser 4",
se deve supprinür a palavra ",Provedorias ·•,
pela razão .i'á dada, ·POr isso oHerer;o esta
E

E:\IENDA

No art. 5", supprima-se a palavra vedorias. - Al1neicla c ;ilb·nqnerq1~C.

Pro-

Foi apoiada e sem debate approvou·
se o artigo com a suppress·ão proposta.
Passou-se a discutir o art. 6° e disse
O Sn. AL~IEIDA E ALBUQUEnQuE: Como
no Arraial elo 'fejuco ha dons Escrivães, o elo
Contencioso e o dos Diamantes, e a populaç;ão
já é muito grande, parece que será bom r epartir entre ambos: as Escripturas, Procurações, etc.
O Sn. :iVIAnQUEZ DfG INHkclrBUPE: -- 'l'enho
a fazer outra reflexão. Diz o artigo - Serão
Tabelliães ele ,Natas dentro ela Demarcaç[w. :i.VIas como aqui .iá se não trata de !Demarcação,
é preciso dizer-se Serão Tabelliães de Notas
na villa e seu termo.
O Sn. Ar.;IIEIDA E ALBUQUICRQUE: - Isso é
objecto de redacQão, na qual ta'tnbem se ha de
alterar a parte em que se refere ao Escrivão
elos Diamantes, pondo-se em harmonia com o
artigo antecedente: mas para evitar toda a
duvida eu farei uma emenda.

I

:.VJanclou então á lVIesa a seguinte
E~IENDA

"At•t. 6°, que passa a ser 5". Tanto o dito
Escrivão elo Contencioso, como o outro elos
Diamantes serão Taberliães de Notas dentro
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dos limites da Villa, e eeu termo". Salva a
redacção. - Almeida e Alb-nq·ne1'q·ue.
Foi a.poiada.
0 SR. EVANGELISTA: - Nào me posso a c·
commodar com este artigo, porque acho muita
cousa para dons Escrivães. A povoação é g.rande, o trabalho ha ele ser em proporção, e parece que deveria haver mais um T'abellião, que
substituísse ao Escrivão elo Contencios:o, ficando o outro unicamente destina.do para. os
objectos ela Administração. Eu lembro esta
icl'éa, porque talvez mereça attenção.
O Sr.. AL11IEIDA E ALBUQUEHQU~~: - ?-Jão é
muito trabalho para dons homens. A povoação iDiamantina, posto que tenha grande elemarcação e habitantes, comtudo ainda· não
tem muita trapaça. Além disto os Escrivãer>
dos Juizes ele Paz estão autorizados para servirem ele Tabelliães nos seus respectivos c1istrictos, e portanto julgo clesneces·sario criarse um novo Escrivão.
O Sn. 'EVANGELIS'rA: (Fez ainda um
bi'eve discurso inststindo em que houvess0
mais um ta·bellião; porém este cliscm·so não
foi colhido pelo tachygrapho.)

'Dando-se por discutida esta materia.
o Sr. Presidente propoz:
.
1. O artigo salva a emenda; passou.
O artigo 7o approvou-se sem debate.
Seguia-se a discussão elo art. 8".
0

O SR. MARQUEZ DE INHAi\IHUPI~:
(Não
foi ouvido, diz o tachygrapho.)
O Sn. ALMEWA E ALDUQUEI\l,)UE:
o lugar ele Intendente está e:xtincto de facto, porque nin.guem o quer servir sem ordenado, e
o de Fiscal ou Procurador ela Corôa não é necessario, porque quando occorra algum negocio, nomeia-se um Letrado de fóra, que é como
se costuma pratica.r em todas• as Comarcas.
O SR. 1\IIARQUEZ DE INHA11IllUI'E: - Todo o
mundo sa•be que esta é uma das administrações mais importantes, e a sua natureza pede
que tenha uma autoridade permanente. Extinguindo-se os lugares de Intendente e de Fitca'l, fica esta repartição em abandono; e quem
ha de fazer em tal caso, o que fôr necessa.rio?
Embora se aca.be com o I filenclente e com o
Fiscal, mae: não deve deixar de haver quem
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faça as suas vezes, e portanto julgo indispensavel nomear para esse fim um Procurador Fiscal.
O SR. ALMEIDA E ALBUQUEHQUE: - O Projecto foi organizado suppondo que a administração dos Diamantes ha. de mudar de fôrma.
Este objecto tem mais de administração do
que de contencioso, e a administracão actua.:
deverá reduzir-se ao simples estad; de um,"t
Casa Mercantil, porque não lhe incumbe alguma outra cousa mais, do que despender ;'[tl'a
o serviço, recolher os productos e vigiar qne
tudo se faça em ordem. Para que serve conservar um empregado effectivo em razão do
serviço de um só dia? Não se precisa, não
vejo necessidade de semelhante despeza. Os
Vogaes: da .Junta são outros tantos fiscaes.
0 Sn. •MARQUEZ DE BARBA CENA: Não
duvido que esta Repa.rtiçào fosse muito importante noutro tem.po, mas hoje é de muito
pequena monta' LanCCJ,'Se os anhos pal~a a
despeza que se faz com ella, compare-se com
a sua receita, e então se conhecer<á que os intei·esses, que dahi res·ultam, ou são nullos ou
quando são mais avultados, não passam ;le
dons contos ele ré is. Na organização do Thesouro não se prescindia dos homens de Lei,
o que ge quiz unicamente foi que os Fiscaes
não fossem julgadores. Os F'iscaes têm sicl',l
tão inuteis na Administração Diamantina elo
T'ejuco, que até nem o mesmo Intendente jâ
se conserva, porque o ultimo servia só quinze
dias, por entender elle mesmo que era clesll()·
cessaria. A Administração nfm deve continuar
como ·até agora, e ·quanclo continue, pouco im1)orta que tenha Fiscal.
O Sn. CoNDE Dlc VALicXÇA~ Depoifl de
um breve discurso, que não foi ouvido pelo
Tachy.grapho, offereceu o seguinte
AH'l'WO

A!lOl'I'IYO

"Durante a actual fórma de administração, o Presidente da Junta Administrativa nomeará um Fiscal interino vencendo o ordenado
de 200$000. ·Este Fiscal fará as vezes ele Procurador da Corôa e Fazenda Nacional. - Conde rle Valença.

apoiado.
IDa·ndo-se por discutida a materia, o
Sr. Presidente propoz ao Senado.
l!~oi
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1.• Se approvava o artigo, salvo o
additamento: passou.
2.• Se approvava o artigo adclitivo;
tambem passou.
O artigo 9• foi approvado sem debate.
Approvou-se afina1 toda a materia
do Projecto para passar com as emendas respectivas á ultima discussão.
A' meia hora depois do meio dia
o Sr. Pre~idente convidou aos illustres Membros de Commissões para proseguirem nos seus trabalhos.
A' uma hora e tres quartos, tornando-se a reunir o Senado, o Sr. Marquez de Inhambupe, por parte da
Commissão de Constituição, leu o seguinte
PAl\EOER

A Commi~ão de Constituição, reconhecendo a urgencia de ser discutida a materia
do Projecto, que apresentou o Sr. Senador José
Ignacio Borges, e as Indicações, que lhe são
relativas, afim de se tomarem medidas adequadas, que regulem a ef.fectiva Q'esiderucia
dos Membros desta Camara, e desejando quanto antes manifestar sua opinião sobre objecto de tanta ifuportancia para o 8enado: ê
de parecer que o dito Projecto entre em discussão para nelle se verificarem as emendas
e addicções que mais convenientes forem, vo·
tando a Commissão desde já na suppressão
do artigo 9•, e que seja substituído pelo seguinte:
"Aos Senadores, que se acharem actualmente comprehendidos na disposição dos artigos 2• e 3• se intimará por Officio do 1• Sem·etario deste Senado, enviado por 1• e 2• via,
com a possível brevidade, que não comparecendo na proxima futura Sessão Legislativa,
se haverá por vago o seu lugar, e se mandará
proceder a nova eleição. "
'E' mais a Commissão de parecer que os
Artigos deste Projecto que forem approvados,
e o mais que a este respeito se vencer, se
ponham em effectiva execução, e sejam encorporados ao Regimento interno deste Senado,
ficando a cargo üo 1• Secretario, e sob sua
responsabilidade e fiel cumprimento destas dis-

posições, de que dará annualmente conta no
mesmo Senado no principio de cada Sessão
Legislativa.
Paço do Senado, 27 de Maio de 1831. Marquez de Inhambupe. -

Marqttez ele Maricá..

Mandou-se imprimir com urgencia o
iProjecto de que trata este Parecer.
O Sr. 1• Secretario leu um Officio
do Ministro do Imperio, communicando que se expediriam as ordens uecessarias para se proceder á eleição
do lugar de Senador do Imperio, vago
pela ausencia do Marquez de Aracaty.
Ficou o Senado inteirado.
Tendo entretanto dado a hora, o Sr.
Presidente marcou para a Ordem do
Via, em 1• lugar a discussão de differentes Pareceres; e, em 2• lugar, trabalhos de Commissões.
Levantou-se a Sessão ás duas horas
e um quarto. - Bispo Oapellão Mór,
Presidente. - ViB'cm~cle ele Oaethé,
1• Secretario. - Yisconele ele Oongonhas elo Oan~po, 2• Secretario.

SIESSÃO IDE 28 DE MAW DE 1831
PRESIDENCIA DO SR.

DISPO OAPELLÃO l\fÓR

Discuss(io ele elifferentes Pa1:eceres. - Discttssão elo Parecer ela Oomm~issão ele Fazencla
sobre ct RepresenJtação elo Conselho Geral
ela Provincia ela Bahia acerca ela illuminação . ela Oap,ita.z ela mwsma Provinoia. Discussão sobre a Representação elo Conselho Geral ela Provincia ela Bahia sobre
o modo ele effectuar o payamlento ela cMviela passiva ela elita Provincia.

Fali aram os St·s. Senadores: - Marquez
de Inhambupe, 4 vezes; Barroso, 5 vezes; Ro- ·
drigues de Carvalho, 5 vezes; Almeida e Al· ·
buquerque, 1 vez; Marquez de Bal'bacena, 5
vezes; Visconde de Congonhas, 1 vez; Presidente, 1 vez; Visconde de Caethê, 1 vez; Saturnino, 3 vezes; Oliveira, 2 vezes; ICarneir(}
de Campos, 1 vez.

Sessão de .28 de Maio
Achando-se presentes 27 Srs. Sena·
dores, declarou-se aberta a Sessão, e
lida a Aicta da antecedente, foi approvada.
O Sr. 1• Secretario participou que
o Sr. Conde de Lages se achava molesto.
Ficou o Senado inteirado.
O Sn. MARQuEz DE !NHAMBUPE: - Sr. Presidente, entre os: muitos e importante objectos
que a Commissão de Legislação tem a seu
Jargo, ha dous ou tres de maior monta, quaes
são a redacção das emendas feitas aos Projectos de Lei a respeito da Junta do Commercio; da Responsabilidade dos Empregados Publicas; e das Relações. Nós estamos com este
trabalho entre mãos, e o pouco tempo que se
dií. entre as segundas e ultimas discuss:ões,
só chega para escrever pequenas cousas. Demais, nesta Sessão as:sentou-se que os Membros da Commissão de Legislação ficassem reduzidos a tres, não obstante haverem sido
sempre cinco, o que tornava o trabalho mais
suave e mais prompto o seu expediente pela
facilidade de poder ser dividido. Eu não me
atrevo a pedir que se organize a Commissão
no mesmo pé, em que estava anteriormente, e
só faço esta exposição para que o Senado fique inteirado dos motivos .da 'demora na promptificação daque1les trabalhos, e para que
igualmente se conheça que nem eu nem os
meus companheiros descançamos a esse respeito, e que todos desejamos fazer a nossa obrigação.
O 'SR. BARRoso: - A' vista do que expoz
o nobre Senador, supponho que a Commissão
de Legislação deverá compor-SJe de duas, uma
de Justiça Criminal e outra de Justiça Civil.
Sendo assim o Projecto relativo aos Empregados Publicas Criminal e o trabalho seria mais
facil. A Commissão de Legislação tem s:em
duvida muito que fazer; composta de tres
Membros, como está presentemente, quando
aconteça a;doecer algum delles, não pôde bastar para tudo, e o traba1ho por força terá de
soffrer muito atrazo. Por isso julgo que seria
melhor dividil-a em duas pela maneira que
eu já disse.
O SR. RoDRIGUES DE CARVALHo: - Ordina~riamente ninguem gosta de augmentar o seu
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trabalho; eu mesmo estou nesse caso; mas
nem por isso deixarei de dizer o que penso
sobre a materia de que se trata.
Nós já fizemos aqui uma divisão dos trabalhos da Commiss:ão de Legislação, e passamos parte delles para a de Redacção de Leis,
onde muito pouco ha a fazer. Eu vou ameudadas vezes á Secretaria, e quasi nunca acho fL
redigir senão pequenas cousas, que o mesmo
Official Maior póde muito bem desempenhar
sem dependencia da Commissão, que s6 vem
a ser necessaria para algum obJecto mais complicado, que raras vezes se offerece. Pareceme, pois, que seria melhor reunir estas duas
Commissões:, porque se .formos a criar uma de
Justiça criminal e outra de Justiça civil, tudo
isso vil<á por fim a dar em nada. Faço esta
observação por ser Membro da Commissão de
Redacção de Leis, e poder fallar nesta materia
com conhecimento de causa.
0 SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE; - Eu nãoSOU de opinião que se divida a Commiss:ão em
duas. A Com missão de Legislação, Sr. Presidente, não tem quasi nada que fazer na parte
civil, pois todo o seu trabalho é na parte criminal. Que a Commissão de Redacção seja encarregada de algum dos negocias de legislação,
parece-me isso muito bem, porque ás vezes
se passa um mez e mais sem aquella ter outra
cousa a fazer, que não seja a mudança de tal,
ou qual palavra num ou noutro artigo; e nesse caso seria bom, que na direcção, que se
desse aos papeis, que por sua natureza pertencerem á Commis:são de Legislação, se tivesse
sempre em vista o maior ou menor numero
de trabalhos, que nessa occasião estiverem a
seu cargo.
o SR. BARRoso: - Uma das Commissões
mais melindrosas que tem os Corpos Legislativos é a de Redacção, e tanto isto é verdade,
que na America Tngleza, onde a Commissão de
Fazenda é considerada a primeira, a de Redacção é considerada a segunda; ella não tem a
seu cargo unicamente a eonocação de palavras ou arranjar nos Projetcos as emendaS'
feitas na Sala mas deve tambem attender, a.
que fiquem e~ harmonia com as disposiçlíes,
que lhes são relativas, porque demasiadas ve-·
zes acontece offerecerem entre si contradicções
de não pequeno peso. Quanto a dizer-se que
no caso de se nomear uma Commissão de Jus-
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tiça Civil, nada teria que fazer, creio poder
assegurar, que não é assim. Alli temos nós a
Lei da Junta do ·Conunercio, e muitas outras
de ba~tante importancia, que devem· dar grande trabalho, sem terem todavia cousa alguma
de criminal. Porém então reconheço que o
nobre Senador entende disto melhor do que
eu, nada mais direi sobre semelhante assumpto, contentando-me com ter lembrado o que
me parecia melhor.
O Sr. Rodrigues de Carvalho mandou á Mesa a seguinte

IBDICAÇÃO
"Que se una a Commissão de Redacção á
de Legislação. - Oarvalho.
Foi apoiada.
O Sn. 1\lARQUEZ DE BAHBACENA: - Pareceme que o neg.ocio não merece a pena de debate.
Quando V. Ex. dividir os tra~balhos, pócle em
vez de 'l'emeoter tudo á commissão ele Legislação, enviar tambem parte delles á de Redunção.
Sendo então posta a votos a materia ela Indicação, foi approvada.
O Sr. Barroso, como l\ffem'bro da
·Commissão do Regimento Interno, offereceu as seguintes
E:i.\IEND-AS

P1·oposta.s pela Oomm~issão elo Regi.mento ln•terno elo mes.mo Regimento

Art. 1." Restitua-se a palavra - clous
e no fim do mesmo periodo accrescente-se
nos casos ele empabe ·decidir-á a sorte.
Art. 3. Supprimam-se as palavras - em
tão, ·e as seguintes até o fim·- e diga-se nos
termos do art. 16.
Art. 9. 0 Em lugar ele - duas horas cÍiga-se - ·depois de quatro horas· de traba'lho,
- em lugar .de - ou a prorogação, ou quando esta fôr requerida por algum Sem~cclor, o
·Senado resolverá por simples votação.
Art. 11. Substitua-se pelo seguinte: - Haverão quatro Secretarias para a Sessão an·
0

Inua!,

que serão eleitos ·Por maioria relativa
em dons escrutinio~; no primeiro se escreverão dons nomes, o que obtiver a maioria será
o primeiro Secretario, e o immediato será 0
terceiro; no segundo escrutinio se obtiver a
maioria será o segundo Secretario, e 0 immecHato será o quarto, e os dons seguintes serão
primeiro e segundo Supplentes, decidindo a
sorte no caso de empate. O terceiro Secretario
subst!tuirá o primeiro, o quarto ao segundo, e
ambos poderão substituir a qualquer dos dous
pflmeiros, quando se não possa verificar a suecessão regular indicada.
Art. 12. Supprimam-se as palavras Substituir ao precedente.
Art. 13. Supprimam-se as; pa.lavras - que
devam ser presentes até o fim do artigo, e diga-se - que elevam entrar em discussão.
Art. 115. Depois dá palavra - faltar
accrescente-se
com participação de causa
ou sem ella.
Em lugar do art. 16, que foi supprimido,
I ponha-se o seguinte: - Na ausencia ou impedimento elo Presidente e Vice•Presiclente occuparão a Cadeira os Secretarias pela sua orclem numerica.
Art. 17. Snpprimido.
Arts. 18 e 19. Refundidos no seguinte: ~
1
I A Carta Imperial elo Senador reeleito, tendo
sido por e!! e dirigida ao 1o Secretario para
ser presente ao Senado, set<á remetticla á Commissão ele Constituição, para dar sobre ella, e
com urgencia o seu parecer, e logo, que a Camara decidir, que está 1egal a nomeação, será
del!lignada a seguinte Sessão para o recebimento do novo Senador, a quem o primeiro Secl'e·
tario fará o competente aviso.
Art. 20. Supprima-se o que se segue á
palavra - expediente.
•Art. ·26. Divida-se ·na fôrma seguinte:
Fallar-á sempre ele pé, e em nenhum caso fará
em seus argumentos menção ela vontade do
Impera;clor ou Sua Sagrada Pessoa.
1Paragrapho. E' prohf.biclo a ttri:buir más
intenções aos Oradores; fazer uso ele sarcasmos contra qnãlquer Senador, e tudo quanto
toca a personalidades, e mesmo não se deve
nomear a pessoa cuja opinião se combate ou
approva; e só é permittido designai-a por meio
indirecto, salvo no caso ·de estar a materia da
questão em emenda escripta, e que por haver

Sessão de 28 de Maio

235

mais emendas fôr indispensavel designai-a pelo I de Senadores acima referido, •far-se-ha a cha·
nome do seu autor.
mada nod termos do art. 15, e o mesmo se
Paragrapho. !Nenhum Senador poderá ser· praticará quando no meio da ·Sessão, por se
vir-se de uma linguagem descomedida, fallan- haverem retirado alguns Senadores, se conhe·
do das deliberações do Senado, cujas decisões cer que não lla numero para formar casa.
não podem s<Cr objecto de qualquer censura da
Art. 48. !Substitua-se pelo seguinte: ~ O
parte de um dos seus lVlembros; excepto quan- Senador que pedir Sessão Secreta deve dir1do no fim do seu discurso tenha de fazer al· gir iao Presidente a competente propsta assi·
g·uma moção para que tal deliberação seja re· gnada por elle e por mais 7 Senanores que
vogada; o, que fará sempre com termos decen· apoiem, á vista da qual, o 'Presidente deClates, prevenindo disso a Camara quando prin- rará que .a Camara vai formar-se em Sessão
cipiar a fallar.
Secreta; ou que ella terá lugar na seguinte,
Art. 27. Redija-se da maneira seguinte: segundo lhe honver si.do pedido pelo propo·
o Senador, que fôr por outro chamado á or· nente, cujo nome fical'á secreto. O mesmo pradem devm"á immediatamente sentar-se ·até ticará quando ella deva ter lugar por l'equisique o •Presidente, 'delpois de produzidos <1.~J ção de qualquer <Ministro de Esta.do.
motivos .da censura, decida se pôde ou não
Art. 50. Substitua-se pelas seguintes: continuar o discurso.
O primeiro objecto a tratar-se nesta .Sessão
Art . 1 28. iElll lugar de - pôde o Senado é se a ma teria deve ou não ser assim tratada,
- diga-se - Qua:lquer dos dons Senadores e segundo se resolver, a Sessão continuar<\
pó de.
Secreta, on se fal'á publica. Conclui da a SesArt. 29. ·Supprimido.
são Secreta, o Senado resolverá se o seu ob·
Artigo novo. . . Qualquer Senador tem jecto e resultado devem ficar secretos, ou se·
pleno direito para insistir pela observancia do rem notados na Acta publica; e igualmente
Regimento existente no Senado, e ao J'resi- ' decidirá, por s:imples votação, e sem discus·
dente cumpre ~atisfazer uma semelhante re· são, se os nomes dos :proponentt>s devem ou
quisição sem demora, e sem admittir reflexões não ficar secretos, As Actas resvectivas se·
ou debate, salvo emquanto se duvida ·de ser rão lavradas por um dos Secretarias e lidas e
ou não !a.pplicavel á questão a disposição elo approvada~ antes de fechada a Sessão.
Regimento.
Art. 51. Accrescente-se -- E •qu!mdG as
Art. 30. Accrescente-se para as Sessões Gallerias ordinarias, pela affluencia de espe·
ctadores, não forem bastantes, 'franquear-se·
Preparatorias.
Art. 31. Em lugar de - Presidente - .. hão ao publico os outros lugares donde se
cliga-se Senado.
possa assitir ás Sessões, comtanto porém que
1
Art. 32. Em lugar 'de -Nomeará o 1Pre·1 haja sempre uma visivel separação entre os
sidente - diga-se - nomear-se·ha.
espectadores, e os Senadores, e ,fique inteiraArt. 38. Em lugar das palavras - que c. 1 mente livre e desembaraçada a communicação
apresente - diga-se - que mande á !Mesa entrar o salão e o interior do edifido.
antes que seja approvada a Acta respectiva,
Art. 56. ·Substitua-se pelo seguinte - No
para nella ser inserida.
fim de 3 dias, em que deve estar sobre a •Mesa,
Art. 39. ,Eru lugar das palavras - que para poder ser examinado, o !Presidente [per.
a apresente - diga-se - que mande á Mesa guntará se o 'Projecto "tal" é a:poiado, e sen·
antes que seja approvada a Acta respectiva, do-o por cinco ·Senadores, ·.será mandado im·
para nella set inserida.
primir para entrar na Ordem dos trabalhos·
Art. 41. A's 10 horas .precisas pelo ·relo- Se porém o ·Projecto quanclo :fôr apresentado
gio do salão, o Presidente, ou quem o substi· trouxer logo a assignatura de 5 Senaclores,
tuir tocará a campainha, e tomará o seu as· que o apoiam, se1'á logo manclado imprimir
sento; e acharrdo·s'C ·presentes 20 ·Senadorei'l sem a espera dos 3 di!llll.
abrirá a Sessão.
Arts. 57, 58 e 59. Supprimam-sa.
Art. 42. iRedija-se ·assim - •Se até ás 10
Art. 60. 'Redija-se desta maneira - No
horas e meia não tiver concorrido o numero 1 intervallo elos 3 dias, que clecorrem entre a
·1
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leitura e a impressão do 'Projecto, pode o pro- 1ter lugar no dia seguinte á distribuição do
I
,
ponente retirall-o, 1 e asSiim se decla:rará na I seu 1mpresso.
Acta.
.
I /u·:. 73. Elm I ugar de - 8 dias - digaArts. 63, 64. Serão refundidos com a se- i se 4 d1as ·
guinte redacção: - .As alterações e emendas :
Art. 75. A mesma alteração.
em geral para serem tomadas em consideraEm lugar da addição approvada ao artição devem ser apoiadas por 5 Membros, quan- I go 77 - diga-se - Quando porém a terceira
do porém \forem apresentadas na ultima dis· discussão recahir sobre Regimentos ou Projecussão de qualquer materia, serão apoiadas por ctos de Lei, que contenham divisões de Títulos,
10 Senadores; e se forem emendas novas, fi- Capítulos ou Artigos, que envolvam matarias
carão adi,adas ,para a seguinte Sessão, com differentes, o Presidente por bem da ordem ou
os Artigos a que forem offerecidas, continuan.. a ,requerimento de qualquer Senador, proporá
do a discussão quanto aos outros, que não os Termos que deve seguir a discussão, se em
tiverem com 'ellas relação.
globo se por capítulos, se rpor artigos, o que
Artigo novo, depois do artigo 66. Quando a Camara decidil'á sem discussão.
porém os Pareceres das Commissões se limitaNo artigo 79. Supprima-se a palavra rem a pedir informações, •ou para que tal e pelo presidente - em lugar da palavra Legista! Projecto ou indicação entre em discussào, lação - diga-se - Redacção.
serão logo .decididos, havendo porém quem
Art. 80. Accrescente-se o seguinte - Se
peça a palavra !para fallar sobre elles, serão o Decreto fôr taxado de envolver absurdo, conadiados para a Sessão seguinte.
tradicção ·de artigos, ou infracção de ConstiArtigo novo, depois do 69. Todas as pro- tuição, a Camara deliberará primeiro sem dis'posições em geral uma vez lidas pelos prepo- cussão as vezes que se deve fallar.
nentes, não serão repetidas pelo zo Secretario.
Art. 81. Supprimido.
Artigos novos. Os !Projectos de Lei, e ReArt. 90. Substituído pelo seguir~te:
soluções vindos da 1Camara dos /Deputa.dos, No caso de ter lugar na mesma Sessão, em
depois de communicados ao Senado pelo 1' que se vencer a urgencia, ficando a ultima
Secretario declarando em summa a materia, discussão par,a a, seg1uinte tSessãp. .Quando
que contém, serão logo mandados imprimir; porém recahir em IProjectos que devam ter 3
menos que o Senado por simples votação não discussões ser:á o effeito da urgencia dispenresolva o contrario.
sar a primeira discussão.
As Resoluções e Representações dos ConArt. 91. Depois deste artigo collocar-seselhos Geraes de ,Províncias serão annuncia- ha a determinação do Senado para que os
das ao Senado na fôrma do artigo N. B. De- P1·ojectos vindos da Camara dos Deputados
pois têm o destincl já determinado pelo .Se- tenham só duas discussões; ficando concebida
nado.
nos termos seguintes - Os: Projectos vindos
Se os Projectos e Resoluções vierem an- da Camara dos Deputados terão a segunda
nexos documentos, que a qualquer Senador discussão em seguimento da primeira, quanpareça devam ser examinados, requerendo que do nesta se resolver que devem ser tomadas
vão a alguma Commissão para na occasião da em consideração ,para passar á segunda.
d1~scussão poderem vel'!balmente irnformar o
Art. 97. Redija-se desta maneira - NeSenado, este o resolverá por simples votação. nhum Senador poderá estar presente á discusArtigo novo depois do 70. Os Autograplws são de materias: do seu particu1ar interesse,
de todos os !Projectos e Prorposições e Do- nem votar naquellas em cuja discussão e:~teve
cumentos, que lhe são relativos, estarão sem· ausente.
Art. 98. •Elm lugar de casa, diga-se - Sa·
pre presentes sobre a Mesa, no acto em que
suas ma terias se discutem. A cargo do Offi- Ião.
Art. 106. Supprimam.. se as palavras cial Redactor da Acta fica o recebei-os e restituil-os convenientemente á Secretaria.
Presidente do-.
Art. 71. Substitua-se pelo seguinte: - A
Art. 113. Restitua-se a disposição suppri·
1
primeira di:scussão de qua q11er projecto pó à e i mids. relativn. · á C amara dos Deputados.
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Art. 11:6. Substituído pelo seguinte: -As 1
Petições: serão apresentadas á Mesa, e a sua
materia sendo annunciada em summa ao Senado pelo 1° SecretaTio irão ás Commissões
Entrou em 1" discussão o Parecer
a que pertencerem segundo a natureza dos ne·
ela Commissão de Conunercio sobre a
gocios.
'Representação do ViceJPresidente da
Art. '117. Em l.ugar de Commissão de
Província da Parahyba; acerca da
Petições, diga-se - tMesa - e depois da papassagem franca em alguns terrenos
lavra - dará - diga-se - logp.
elo Termo ela Villa elo Pilar.
Art. :L31. Substitua-se pelo seguinte: O Sn. ,liiAnQuEJZ DE ·BARBA CENA: - o pareO OHicial Redactor da Acta terá sempre um
cer é tão judicioso, que não admitte impugnaimpresso ou cópia dos Projectos que se disção. O Conselho Gera'! da <Província ela Paracutirem -e nelles marcará as datas das suas
hyJJa. já pr.opoz sobre este objecto uma Resoludiscussões, e .af'J alterações, que lhes forem ção, que está pendente, cumpre-nos pois esperelativas; conservando-se depois inconveniente rar por ella.

I
I

arranjo.
Art. 136. Substitua-se pelo seguinte: Da mesma maneira se .formará a ,folha das
Despezas da Camara e Secretaria elo Senado·
Art. 137. Restabeleça-se a remessa para
o :Ministro do 'Imperio, em lugar de .Minis·
tro da Fazenda.
Art. 142. Supprimam-se as palavras Commissão ele Policia.
Titulo 17. Disposição final.
.Este Regimento, depois ele ser afinal ~>P·
provado, principiará a ter a sua perfeita e
rel!>tricta observ,ancia 3 dias depois que fôr
distribuído impresso aos Senadores·
As indicações para ser alterado em alguma das suas disposições, ou para ser adclitado · passarão pelo transito elos Projectos .de
Lei, depois de examinadas pela Conunissão dtt
Mesa, para sobre ellas dar o seu parecer·
Paço elo Senado, 28 ele Maio ele 1831. Bento Bcwroso Pereira. - 111arquez ele Inham..
ÕU]Je. - PM1·ioio José ele A/1neicla e Si.lva.
O SR. BAnnoso: - A,· Commissão do Regimento Interno, tratando de cumprir os seus
deveres, achou que ·O methoclo mais seguro,
que tinha a seguir para obter exito nesta materia, era adiantar ,por ora aquellas cousas,
que s:ão mais essenciaes para o andamento elos
trabalhos do Senado, reservando para tratar
depois, 0 que diz respeito ·á Secretaria, Tachygraphos, guarda do eclificio, etc. Portanto, ~
seu tempo a :Com missão apresentará um addltamentà sobre essas materias, que são inde·
pendentes claquellas elas: emendas offerecidas ·
!Foram a imprmir as emendas, para
entrai em na ordem elos trabalhos.

'O Sn. VjrscoNDE DE 'CoNooNHAs: Eu
pedi a palavra pam esclarecer este negocio.
A Resolução ele que trata o ·Parecer, foi na
verdade apresentada na outra Camara, mas: foi ·
por ella rejeitada. •Aqui esUá \a Resdliução
(leu-a) e como não passou eleve tambem não
passar o .Parecer.
o Sn. ,IYIAnQuEz DE BAimAcENA: - Pelo
que acabo de ouvir infiro que o Parecer da
Commissão é anterior a essa deliberação ela
outra C amara. (O Sr. Presiclente: - Sim,
senhor.) A 'Resolução proposta pelo Conselho
Geral da Província, quanto a mim, cahio, porque na Camara dos Deputados se adoptou o
principio de não emendai-as, apezar do grave
prejuízo que clahi ,Pó de segu~~·-se; pois tal
Hesolucão dessas haver·á, que tendo clel'l ou
doze. a~·tigos muito bons, seja todavia rejei, ta ela por causa de uma pequena emenda, que
pareça mister fazer-se em algum de'lles. O
Senado porém não segue o mesmo systema, e
portanto parece-me que este negocio deve outra vez volt•ar á :Commissão, juntamente com
a Hesolução do Conselho Geral, para que a
Commissão ou a approve ou a emende, e reforme, como bem entender.
o sn. PRESIDENTE: - Se a Resolução sahio
na
outra
C amara não sei; mas dei, que tanto
1
I essa, como umas vinte ou trinta outras de
identica natureza, que foram enviadas, e que
ella fez imprimir, ainlla até hoje não vieram
para 0 Senado.
0 Su. iBAimoso: - Sr, Presidente, dous
unicos meios ha para decidir este nego'cio, e
, são, approvar o Parecer da Commissão, ou
J mandar organizar novo Projecto; porque uma

I
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vez, que foi submettido ao juizo do Senado,
forçoso se torna dar-Lhe alguma solução.
Lgnoro se a Resolução foi ou não foi appro·
vada na outra Camara; no primeiro caso
ella aqui ha de ·vir, e no segundo o Conselho
prqporá outra, se assim ··],lhe convier·,: mas
entretanto, apezar das reflexões que apresentou um illustre Senador, estou que não podemos deixar de approvar o parecer, ou reenviar
a sua materia para á Commissão para sobre
ella organizar, como eu já disse, um novo Projeecto, e apresentai-o depois ao Senado, afim
de entrar em discussão.
O SR. RoDRIGUES DE CARVALHo: - Pareceme que este negocio deve voltar á Commissão para se formar um Project~ que generalize
e torne exequível a providencia reclamada,
tanto pelo . Vice;Presidente, como pelo Conselho Geral; porque eu a julgo por muitos moti vos interessante,
Leu, e mandou á Mesa o seguinte
llEQUERI:MEN'l'O
Que volte á Commissão para á vista do
Projecto elo Conselho e do resultado, gue tiver obtido na :C amara dos Srs. Deputados, r eformar o parecer - Carvalho.
' Foi apoiado.
O Sn. MAnquEz DE iBARilACENA: -- Bem
que o Parecer da Commissão, considerado em
relação ao tempo, em que foi proferido, seja
muito judicioso, necessario é con·fessar que
hoje não pôde admittir-se attentas as circumstancias, que depois daquella época occorreram, e que fizeram mudar o negocio de
face. Emquanto eu não tinha ouvido dizer
que a Res:olução cahira na Camara dos (Deputados, decididamente votava a favor do Parecer, mas agora leva;11to-me para requ~er
que V'á á Commissão, afim de se. conhecer se
ocm effeito cahio, ou não na outra Camara,
e obteremos informação official de quanto ha
a este respeito.
0 Sn. VrscoNDE DE CAE'l'HÉ: - Entre as
Propostas dos Conselhos Geraes, que não foram approvadas: pela Camara dos Srs. Deputados, vem mencionada aquella de que se trata (leu). Por consequencia, está demonstrado
que cahio,

0 SR, RoDRIGUES DE CARVALHo: - Eu queria, que este negocio fosse á <Comm!ssão para
esta nos informar de tudo, o que tinha occorrido a tal respeito; mas como agora sabemos
com certeza que o Projecto agora cahio, creio
clesnecessario adoptar essa medida.
O Sn. SA'l'URNINo: E' ind'ispenskwel,
que volte á Comm!ssão; o Senado jiít tinha
assentado, que fosse, ainda antes do que disse
o nobre Senador, para dar o seu parecer sobre esta materia. A Commissão dando nesse
tempo o seu Parecer, fundamentou-o num motivo, que deixou de existir; mas por isso o
Parecer não deve deixar de ter o seu andamento. Insisto pois, em que vá â Com missão
para propor outro Projecto, visto o primeiro
ter cahido, e vá tambem esse, porque talvez
ministre algumas illustrações, das quaes a
Commissão possa tirar utilidade para o outro,
que tem de fazer de novo.
O SR. OLIVEIRA: - Eu não sei para que
se quer, ·que este negocio vá á Commissão,
o Projecto sobre que versa o Parecer cahio na
outra Camara, voltar este negocio á Commissão para formar novo .Projecto, e afinal vir a
ter o mesmo destino do primeiro, é de certo
um absurdo; portanto julgo escusado appro·
var-se tal medida, que não serve para nada.
O SR. RoDRIGUESS DE CARVALHo: - Pareceme que já não ha motivo para ir á Commissão, Este objecto, em verdade, é de grande
importancia, e requer providencias geraes,
porque essa Lei, que determina, que no aspaço de dez leguas á beira mar se não possa
criar, sei que tem sido causa .de contestações
muito renhidas; mas não é esse o ponto da
I questão. A Commissão diz no seu parecer
I aue fique adiada a Representação do ViceI Presidente da ·Parahyba acerca da pastagem,
até que venha ao Senado a Resolução proposta sobre o mesmo objecto pelo Conselho Geral da referida Província, que já se distri·
buio impressa na Camara dos Srs. Deputados;
n1ostra-se agora que essa Resolução cahio,
logo não tem que ir á Commissão,
o SR. S•ruRNINo: - Que foi fazer a Representação do Vice•Presldente á Commissão?
Foi para que ella désse o seu Parecer sobre
a materia da mesma Representação, o que não
se acha ainda satisfeito. Diz a Com:Ínlssão
que fique adiada a Representaç!l.o, e dá o
motivo em que se funda; maR uma vez que

I
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esse motivo ca<lucou, de necessidade ha de
tambem caducar o adiamento. Não tendo pois
a Commissão proferido ainda cousa alguma
sobre o objecto principal, isto é sobre a materia da Representação do Vice,Presidente,
de que se não fez cargo, em razão do Proposto
adiamento, é por isso que eu digo que volte
outra vez tudo á Commissão, afim della interpor o competente Parecer. Eu não inculpo
a Commissão; a Commis:são partio do ·prin·
cipio de que existia um Projecto .e limitandose a propor o adiamento, nada disse a respeito do objecto sobre o qual o Senado precisava o seu Parecer. Se o ·Projecto, de que
fallei, cahio na outra .Camara, isso só serve
para annullar o Parecer da Commissão, mas
não embarga, que, se ella quizer possa aproveitar alguma cousa do mesmo Projecto, não
obstante ter cahido. Nós sabemos que a Ca·
mara d'os Deputados está na opinião de reprovar ou de approvar ao todo as Resoluções
e Propostas dos Conselhos Geraes, sem jamais
lhes fazer emendas, e por isso ella rejeitasse,
para cahir todo o Projecto, Por consequencia
não é absurdo que a Commissão aproveite
delle alguma cousa, apezar da sua queda na
Ca.mara dos Deputados, pois que sendo esse
Projecto a opinião da Província, que o apresentou, é um documento, que muito pôde il·
lustrar a Commissão para formar o seu juizo
com segurança.
0 SR, CARNEIRO DE CA~IPOS: - Eu estou
que não voltem estes papeis á Commissão
para apresentar sómente um Projecto parcial
sobre a sua materia, no caso de voltarem seja
para se formar um Projecto geral, de que
muito se carece. tEste negocio tem sido origem de grandíssima~ rixa;s nas Províncias,
por causa da destruiQão que o gado tem feito
nas cearas. A Lei que se apontou é uma Lei
barbara; ahi se determina que na distancia
de dez leguas de ·beira mar não possa haver
criação alguma de gado, e que todo esse terreno seja destinado á agricultura; mas como
pela prohibição de criar gado, nesse espaço
de dez leguas, se introduzia a plantação do
tabaco, forQoso foi dar algumas providencias
:1 tal respeito, sem comtuclo haver lei geral,
que nada regularize assumpto de tanta monta.
Portanto eu sou de opinião, que volte tudo
á Commissão para se dar alguma providenci<~. applicavel a todas as Províncias, pois que
todas ellas soffrem mais ou menos por falta
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dessa providencia.. Deixemos de parte o Pro·
jecto, que ca.hio na outra Camara, e com 0
qual não temos cousa alguma, e faça-se outro
de novo, que sirva não só para Sergipe, ma;;
para todo o Brasil.
Procedendo-se á votação, foram re·
jeitados o Requerimento e o Parecer.
Seguio-se a 1" discussão do Parecer da Commis:são de Fazenda sobre a
Representação do Conselho Geral da
Província da Bahia acerca da illuminação da Capital da mesma Provin·
cia.
O SR. iM:ARQUEz DE lNHAMBUPE:. - Nada
ha mais justo do que o pedido na Representação do Conselho Geral, que ·faz o objecto da
discussão; todavia o Parecer da Commissão
é de fôrma alguma admissivel, porque não
se pôde fazer agora ap;licaQãOi de qualquer
quantia, por mais diminuta que seja, para a
illuminação, além da que estiver para esse
fim já designa<la na Lei do Orçamento. O
Ministro respectivo, quando se tratou de fazer essa Lei, é que devia pedir a quantia precisa para semelhante despeza, que sem duvida
merece toda a consideração; mas como deixou
de fazei-o, resta appellar para o novo Orçamento, e nunca approvar o Parecer.
o SR. \MARQUEZ DE B.ARBACENA: - Este
parecer é que está verdadeiramente no caso
do outro, que aca.bamos de discutir. Na Camara dos Deputados foi apresentado nestes
ultimas dias, por um dos seus membros, um
Projecto providenciando sobre a illuminação,
de que se trata.: nestes termos parece-me con·
veniente adiar a discussão, e até mesmo pelas
razões produ:ti.das pelo nobre .Senador, que
me precedeu, pois de certo não podemos ago·
ra applicar para este fim novas quantias.
O SR. MARQUEZ DE lNH.AMBUPE: - Julgo
que o adiamento não deve ter lugar. Ou exista um Projecto, que trata deste negocio, ou
elle venha a ser considerado na Lei do Orçamento, em ambos os casos o Parecer deve
cahir, até porque se funda em um principio
falso, numa pratica que não existe.
0 SR. BARROSO: - Eu admitto O adiamento, ou até se apresentar aqui o Projecto, de
que se tem fa!lado, ou até á dis'Cussão do
OrQamento. Uma vez que o Senado tomou conhecimento da RepresentaQão, sobre que as·

Sessãl) de 28 de Maio

240

senta o Parecer, de necessidade ha de delibrar a respeito della, ou seja deferindo-a ou
indeferindo-a, ou mesmo espaçando a sua decisão e nunca deixar tudo como estava no
principio. Portanto, á vista do que se tem
ponderado, creio que se deve approvar o adiamenta proposto, e reservar-se a deliberação
final para quando nos vier remettido o Projecto, ou para quando tivermos a discutir a
Lei do Orçamento.
O SR. RomuouEs DE CARVALHo: - Este
negocio é muito simples. Nós havemos fa·
zer esta applicação, ou pelo Orçamento ou
por um ·Projecto; eu não sei, que possa ser
de outra maneira. Ora se pela Lei do Orçamenta é que se ha de fixar essa despeza, ou
se ella se ha de regular por esse Projecto, offerecido na outra Camara, nada ha mais natural, do que ficar adiado o Parecer, esperndo·se ou pelo Projecto ou pela Lei do Or-

, porém nós aqui não podemos applicar quantill.
alguma para esse fim, porque só tem lugar
na Lei do Orçamento: demail:'> não sabemos
com exactidão qual é a quantia que é necessaria dar para as despezas da illuminação,
p'orque el4as não vem ahi t-,spec.i.llicadas, e
1 deste modo só poderemos proceder com incerteza. Se acaso se quer, quH o Parecar
volte á Commissão para que ella peça in!or·
mações acerca da despeza. muito bem; mas
se é para outro fim, creio que será inutil;
porque eu pelo menos não sei como hel de
votar por uma despeza que desconheç<>. iD!z·
se que a Bahia tem falta de lampeões, que
não está illuminada, mas não se diz, que para
remediar esse mal são necess:arios seiscentos
mil réis, oitocentos ou um conto. Sem haver
designação do quantitativo não se póde votar
e, portanto, decido-me contra o Parecer da
Commissão.

~amento.

Leu-se a seguinte
INDICAÇÃO

l
I

I

Proponho que fique adiada a discussão
Jo Requerimento sobre a 1lluminação da /1
Bahia, até que venha( .a Lei do Orçamento,
ou uma outra, que foi proposta a favor de varias despezas privativas de cada Província.
-

M:arquez de Barba•cenlt.

O Sn. OLIVEIRA: - Eu sou de opinião que
o Parecer deve passar; porque, supponhamos,
que na Lei do Orçamento não vem consignada
esta despeza; supponhamos ainda mais, que
não passa esse Projecto proposto na Camara
dos Deputados; qual vem a ser o seu resultado? Vem a ser justamente ficar a Bahia ás
escura.s, havelljdo tantas l'azões ,para dever
esta.r illuminada, e muito bem illuminada, "'
não como se acha presentemente, sem ter nenhum unico lampeão em muitas ruas. Assim
para evitar este damno, entendo que se deve
approvar o Parecer, ou pelo menos que deve
voltar á Commissão para propor algum outro
ar.bitrio, que preencha o mesmo fim.
'Ü SR. MARQUEZ DE MARIOÁ: -Tudo quanto é despeza, e esta especialmente, merece s:er
tratado com grande circumspec~ão. P.arecame de necessidade que na Bahia haja iHuminação, principalmente nas circumstancias
actuaes de desordem e principias de anarchia:

Procedendo-se a votação applovou
se o adiamento.
!Teve lugar a ultima discussão do
Parecer ~Sobre a REJIIH'esentação do
Conselho Geral da Província da Bahia
acerca do modo de effectuar o paga·
menta da divida passiva da dita Pro·
vincia.
Foi definitivamente approvado.
O .Sr, Almeida e Albuquerque offereceu as seguintes emendas ao Pro·
jecto de Resolução de 8 de Junho dE>
1830, sobre os actos das Relações, e
mais Corpos Judiciarios.
Ao art. 1".

Em todos os Tri'bunaes, quer Civeis:, quer
Militares ou Ecclesiasticos, qualquer que seja
a sua fórma ou denominação, haverá publicidade em todos os seus julgamentos.
Ao art. 2":
Nos: feitos que ora se decidem wr Tenções nas Relações, guardar-se-ha o disposto
nos artigos 2" e 3" da Resolução de 9 de Novembro de 1830, com as seguintes declarações.
.ADDI'flVOS

Art. 3. 0 o Juiz a quem tiver sido distribuido o feito, antes: de o passar ao seu imme~
diato, exporá com a devida clareza a especie,
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Minas e Goyaz, sobre o tempo em que as Gamaras Municipaes deverão l!'i>resentar suas
contas, afim de generalizar a todo o Imperio
aquellas decisões parciaes, em conformidade
da indicação approvada por esta Ca:mara, é de
parecer reduzir a materia ao seguinte

de que se trata, e as razões, em que as partes
lie fundam.
Art. 4.• As Causas, que até agora alli se
decidiam em confe~·encia por Acórdão em uma
só instancia, serão decididas pelo Juiz sómente a que competir, com o recurso de appellação, ficando abolido o aggravo ordinario,
tanto dos Juizes de quem até agora se interpunham, como das Relações.
Art. ·5.• Os aggravos de petição, sendo
distribu~dos no mesmo dia1, em que forem
apresentados, serão examinados pelo Relator,
que exporá a especie dos autos, e as razões
em que os aggravantes se .fundam; e levando
os autos, os apresentará na conferencia immediata; nomeados então os adjuntos, decidir-se-ha o acggravo, não se admittindo a esta
decisão senão uns embargos, sendo apresentados na primeira conferencia; aliás não se
tomará conhecimento delles, nem mesmo por
\'ia de restituição.
Art. 6.• Quando dos aggravos se conhecer que o seu fim é retarda-r a decisão da
causa, serão condemnados os que o assignaram nas custas do retardamento, e nos prejuízos que delles provierem aos aggravados.
Art. 7.• Os Juizes a quem os aggravos
forem distribuídos, porão em lembrança em
livro, que os ·Presidentes das Relações terão
para este fim tanto os autos que levam como
os que apresentam por se despacharem.
O art. 3° do Projecto passa a ser 8•.
O Art. 4• passa a ser 9. 0
O Art. 5• passa a ser 10.
Paço do Senado, 28 de Maio de 1831. -

PROJECTO DE LEI

A Assembléa Geral Legislativa Decreta:
Art. 1". O anno para as contas das Gamaras Municipaes do Imperio será contado de
1" de Outubro ao ultimo de Setembro.
Art. 2.0 E.stas contas se acharão nas Capitaes das Províncias no dia 1• de Dezembro
para serem apresentadas ao9 Conselhos G;
raes; e as destJa Província serão enviadas 1\
Secretaria de Estado elos Negocies do Imperio
para se remetterem á Assembléa Legislativ~
em seu devido tempo.
Art. 3.• As Camruras devem balancear
exactamente suas contas, contendo as da Receita; 1", quanto effectivamente re arrecadou;
2", a que anno pertence; 3•, quanto se deixou de cobrar; 4•, se está a divida em execução ou fallida; e na conta da Despeza: 1•,
quanto se despendeu, e em que; 2•, a que
anno pertence; 3•, qual seja a sua divida paasiva.
Art. 4". No Balanço se devem notar marginalmente as disposiçõ:es IJeglislauivas, que
autorizam ás Ciamruras -para. sua Recei~a e
[)e,'!lpeza, remettend'o-se Certidões dos Acórdãos, Mandados e Posturas, que legalizam as
mesmas despezas, ministrando-se aos Conselhos Geraes todas as informações e documentos que por elles forem exigidos.
Art. 5." As Gamaras, que não cumprirem
a presente disposição serão multad8,s pelos
Conselhos Geraes na quantia de quarenta <L
cento e vinte mil: réfs, wpplicada para, as
despezas dos Municípios e arrecadada pelos
respectivos Procuradores.
Ficam revogadas todas as Leis em contrario.
Paço do Senado, 28 de Maio de 1831.

Manoel Oaetamo ele Almeicla e Albuq·zt&rque.
Ma.l'quez de Inlwmrbupe. Patrício José
ele Al'in&iàa e Silva.

Foram a imprimir.
A' meia hora depois do meio dia
declarou o Sr. Presidente que se geguiam os trabalhos das Commissões,
e que para esse fim convidava os seus
illustres Membros.
A' uma hora e tres quartos proseguio a Sessão, que pelo motivo exposto havia sido. interrompida, e o Sr. Ma·rqttez de Inhan~bupe. IMarquez de Inhambupe, por parte da . Almeicla e Silva.
Commissão de Legislação, leu o sePARECEH

A Commissão de Legislação, examinando
as duas Resoluções elos Conselhos Geraes de

1

Pa.ti'Í'oio José ele

A imprimir para entrar na ordem
dos trabalhos.
Teve 1" discu1>são o Parecer dia<S
Commissões reuniclas de Fazenda e
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Sessão de 30 de Maio
Commercio sobre a Representação do
Conselho Geral da Provincia da Bahia, acerca da extincção da Conserva
toria das :mattas: da Comarca dos
Ilheus.

de 8. Leopoldo, 2 vezes; 1\'Iarquez de Cara·
vellas, 2 vezes; Marquez de Barbacena, 2 vezes; Oliveira, 2 vezes; í'llarquez de Lnhambupe, 2 vezes; Rodrigues de Carvalho, 1 vez;
Rodrigues de Andrade, 1 vez.

O Sn. MAnQuEz DE lNHAMnurE: - (Não
!oi ouvido pelo Tachygrapho.)
O Sn. SATUBNINO: - Acho justas as ral'lÕes produzidas pelo nobre Senador; eu não
Qei qual seja a autoridade particular deste
Magistrado; mas todavia. póde"se considerar
este objecto em geral; elle contém partes
:muito interessantes, tal é a conservação das
madeiras, pois muitas vezes acontece cortarse um páo que póde valer, quando muito,
cinco mil réis, e para fazer-lhe passagem,
afim de sahir do matto, derrub111rem-se muitos
outros de grande valor. As madeiras pela sua
abundancia têm merecido até ao presente pouca ou nenhuma attenção, 111!as ellas vão-se
tornando ra;ras, e já se póde dizer que em
muitos lugares não ha madeiras. Abolindo,
pois, a Conservatoria das Mattas, não haverá
quem as vigie e os damnos que dahf devem
resultar, são muito manifestos; cada um fará
os córtes que bem lhe agradar, ·e de restto
ficaremos s:em mattas, e sem tei· um unico
madeiro para a nossa construcção naval.

Achando-se presentes 27 .Srs. Sena·
dores, declarou-se aberta a sessão; e,
lida f!. acta da antecedente, foi approvad.q,.

iPosto a votos, foi approvado o Parecer para passar á ultima discussão;
O Sr. p,residente marcou para ordem do dia, em 1• 1ugar os sete Pareceres ·de Commiss:ões já designados
na Acta da Sessão anterior; e em 2'
lugar, tra;balhos de Commissões.
Levantou-se a Sessão ás duas horaf'

S.i<JSSÃO Dill 20 DE M'AIO DE 1831
PRESIDENCIA

DO

SR.

BISPO

CAPJi;LLÂO-liiÓR

Discussão do Pa·recer da Com-missão de Fazenda c EstaUstica·. - Discussão d<J Parece?' da Oommissão de Agrfcttltura e
Oomn~crcto. Trabalho elas Oom11~issões.

F.allaram os Srs, ·Senadores: - .Saturnino,
1 vez; Barroso, 3 vezes; Conde de Lages, 4
vezes; MaNIUe". de Maricá, 3 vezes; Visconde

0 Sn. MA'fTA BACELLAR participou que O
Sr. Almeida e Albuquerque se achava incommodaio.
Ficou o Senado inteirado.
OHDE~I

DO

DIA

Entrou em 1• discussão o Parecer
da Commissão de Fazenda e Estatística sobre a Proposta do Conselho
Geral da Provincia de Santa Catha·
rina, para que se estabeleçam duas
ColoniaR na Estrada projectada entre
o termo da Cidade do Desterro e o
da Villa de Lages.
c'>t-

.-

• ·-~:-·~··· '··,-

-•

.,

,,·\<\-·

.-.. :.- .

-~

- ·-:~-·>1
Com~

O .Sn. SATUIU\INo:-No Parecer da
missão vêm oxpendidas as razões, em t.IU\l
ella se funda para não se admittir a PrO:.
posta do Co,nselho GereJ: estas razões são:
1•, a falta de uma Lei de concessão de Sesmarias; e 2", u ·sacrificio a que para admissão da Propoota seria obrigado o Cofre da
Fazenda .Publica. Ambas pelas razões me parecem muito ponderosas, e muito attendiveis;
por,ém se apeza r disso o Parecer .não fôr approvado, .tal qual está, espero que ao menos
fica adiado ate que se promulgue uma Lei
de Sesmarias, e no Orçamento se arbitre alguma quanto ])ara este objecto; de outro
modo não pôde elle receber algum adiamento
que seja vantRjoso, e regular.
O Sn. BARRoso: - Sinto muito ser de
opinião co,ntraria á dos .nobres .senadores,
que assignaram o Parecer. Em primeiro lugar
eu aasento que nenhuma despeza é tão util
como aquella IJUe houver de fazer-se com o
estabelecimento das duas Coloniae na Estra·
da projectada, por serem comp.ostas de homens interessantes, aptos a concorrerem para
o incremento da nossa prosperidade, se não
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désse refugo da Europa, com que antiga· é adrnireivel neste caso, porque aqui não se
mente já fomo~ mimoseados, e a não pequeno trata dessas gra.ndes eoncessões de terras, oreusto. A providencia de que se trata, é de dinariamente chamadas Sesmarias; mas de
rootricta impo.·tancia, e deve merecer toda pequooas data.::, que não podem figurar de
a nossa consideração: tocla a despeza que fi· nenhum modo nesse numero. E' pois o meu
zermos para et;se fim será largamente com- voto que seja este negocio novamente re·
pensada, semearemos cobre (permitta-se-me a mettido á C::>mmissão, e que esta organise
express_ão) . para depoi_s colhermos ouro. Qua~-~ um novo PareCfll', em confoi·midade das idêas
to a nao flxar na Le1 do Orçamento quantla que acabo de expender.
alguma desig,nada para despender-se com este
O SR. J\LrnQu~.;z DE lVIAnrc"\: - A Com·
objecto, devo observar que a :Lei do Orça· missão adOlJtou um principio muito efficaz,
mento dura u~1 anno; e que ella u1ão nos que é o dos Estados Unidos, os quaes nunca
prohioe legislar sobre Colonias de semelhante pagar:tm oa Colooos .para se estabelecerem nas
natureza. A rallp, de Lei de Sesmarias tam· suas terras, mas velo contrario até lh'as tem
bem não pód3 r.ervir-nos de embaraço; quan· venclirl.o. Em um Paiz, onde se professam
do se tratar c; ella tomaremos em attenção, o principios Colll9ti tucionaes, e tolera:ncia da
que anteriormente já tivermos legislado a Religiií.o; em t:.:Jl Paiz onde a natureza é tão
respeit.o dos terrenos incultos, que ora oo procliga de theaouros, será preciso pa.gar a
trata de povoar por uma fórma em todo o quem venha fixar ,nelle o seu estabelecisentido vantajosa. (portanto voto tnteiramente mento? De Mrto que não; e de mais os hopela Proposta do Conselho Geral, e contra o meus que rec€'bem dinheiro pa1·a esse fim,
de ordinario se :n:ão são pessimos, tambem
Parecer da C::~J;:cmissão.
0 Sn, CONDE DE LAGES: Creio, que po- não são bons. Portanto .nesta pai'te concordo
deremos pre:mcher os fi,ns da Proposta do com o nobre :Senador, que me precedeu. A
Conselho sem todavia nos envolvermos nas grande difficulG'ado que encontro para realidifficuldades, que ·motivaram .o Parecer da sar-se o fim da Proposta, existe, ·segundo me
Commissão, qu::\;ido conclue, que não se póde parece, em não estarem aimlu demarcadas
deliberar sobra a referida Proposta, tanto essas terras, e nem termos Lei por que nos
por não haver Lei de Sesmarias, como pelo regulemos a tal respeito. Neste estado nada
sacrifício da despeza. Todos c01nhecemos, que podemos fazer
0 SR. B.AJmoso: - O nobre Senador, que
o Commercio entre Santa Catharina e Rio
GranúA pelo interior dessas Provincias é in- acaba de fa}1?1", firmou o seu discurso sobre
teiramente nuEo, ao mesmo teJ;Upo, que pode- um pria1'Cipio t)Ue não existe, e que portanto
,·el para o presente caso, O noria s:;r muito avultado, se a falta de uma não é app'
boa Estrada Q não tivesse completamente in- bre SrJnador 1aliou em colonos vindos de fôra,
terceptado. Isto só me parece sufficiente para quando na Proposta unicamente se trata de
demonstrar a. vanta.gem da Proposta, e para org!lln:sar as c:1uas Colonias com casaes tiranão aba.ndonaunos nenhum dos meios, que dos da mesma Provi,ncia. Se n6s tratassemos
possam leval'aiol a effeito. Trata-se de abrir de Colonos esttangeiros, eu tambem seria da
uma Estrada entre o termo da Cidade do mesma ovinião, que nada se deveria despenDesterro, e o da Yilla de Lages, e de esta· der com elles; mas como se trata de naciobelecer duas Colonias nessa Estrada, deven- naes, e que necessariamente hfw de fazer
do ellas ser formadas de casaes sahidos vo- despeza para verificarem a sua mudança de
luntariamentfl dentre os lavradores pobres um lugar para outro, julgo por isso i~ndis
da Província .•Tulgo, que a simples concessão pensavel conceder-lhes alguma quantia para
das terras para o seu estabelecimento, auxi· esse fim, pQls de outra sorte ninguem irá
liada pela isen~ão do servi~:o militar será um povoar esses Lr.·vos e3tabelecimentos, 'Talvez
incentivo suffi o i ente para que appareçam se diga, que ha muitos casaes na Provincia.
concorrentes, e se consiga o fim premeditado; que tom meio;; do sobejo para formarem D-·
vindo por este modo a desvanecer-se o obsta- seu HstabelecinHmto nas novas Colonias sem
enio da despec:a, Quanto n.o outro embaraço auxilio dos <liEheiros do Thesouro; mas deda falta de uma Lei de Sesmarias, elle ni\o vemos tamlxnu !~Hender, que os que têm esE
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ses meios não' quererão abwnüonar os lugares
onde os !l!dquiriram, nem ir expôr-se a tentar fortuna noutra parte, deixando o certo
pelo duvidoso. Quanto á. idéa de isenção de
recrutamento, eu tambem a approvo; porém
com alguns limites, porque a Constituição a
ningu.em exig~ do serviço militar, e nós a
não devemos facilitar este. meio de i.nfringil-a.
0 Sn. VISCONDE DE S. LEOPOLDO: - Eu
opino no meSll1ú sentido do meu illustre
amigo, o Sr. Cor.de de Lages; tenho lido memorias de pessoas fidedignas, que exploram
espaços inculto~, que medeiam entre a Ilha
e a Villa de Lages, e estou persuadido, que
povoados e aproveitados seriam de incalculavel va,ntagem áquella :P!rovincia; voto pois
para que se estabeleçam as duas Colonias na
Estrada projectada, compostas de lavradores
pobres, que para isso se offerecerem, e estou
seguro que não deixarão de apparecer; pnrque os habitamtes da Ilha acham-se apinhados, a ponto de serem necessitados a emigrarem, e do superfluo da sua população se tem·
aproveitado a Província de S. Paulo; conviria, que na partilha das terras se guardasse
o systema de contiguidade, com menor frente
e mais fundos. Não concordo porém mo subsidio taxado para cada colono; por um calculo, que promptamen•te !l!qui fiz, monta essa
despeza a 'mais de quarenta coutos de réis,
além do que é applicado aos filhos, que não
calculei por f.aJtarem bases certas ; e podm'á
o Thesouro da Província com esse despendia? Demais wnheço por experiencia no tempo q,w presidh uma Província, que semelhantes prestações raras vezes tocam a seus
fins, e são antes um manancial fecundo de
malversação, e abusos; citarei ainda o exemplo da Grã-Bretanha, aliás tão esperta e acisada na sua admimistração, que forçada á
promover em 1815 a emigração do excesso da
sua l>Ovoação para suas Possessões da A:merica Septentrional, os premias promettidos
no primeiro anno a cada Colono eram
uma sorte de terrafl - passagem franca viveres para os primeiros seis mezes: posteriormente convemdda '!los gastos enor·
mes, a que entranhavam essas promessas,
limitou-as unicamente á concessão de terras:
sei que o nobre Ministerio de 1826 tambem
só a essa va'ltag:em se restri•ngio no engaja-

menta de Colonos, que então se fazia na Allem!l!nha. Ouvi a um nobre Membro desta
Gamara deplOl'ar a dispe.nsa ··e .isenção do
serviço militar de 1• Linha, que lll,O artigo 3•
se promettia a esses novos colonos; quem
poderá desconhf"cer a justiça desta medida?
Em verda,de nos .primeiros tempos elles não
viverão em brando ocio; 'lle continuo serão
obrigados a correr ·ás armas para repe!lirem
as aggressõe3 dos selvagens, que os rodearem. Por qua•ntos riscos não passarão! Quantos não succmnbirão! Pondere-se bem; o·
serviço destes 1·rimeiros povoadores é dos
muito relevantes. A doutrina do artigo 4•
parece-me ir de encontro aos princípios, e ás
idéas de ·propriedade; assig.ne-se um period<>
rasoa·Jel, depois do qual aquelles terrenos,
que os Colonos com risco de suas vidas, á
custa de suas fadigas, •houvessem bem aproveitado, possam vem·der e alienar; é incontestavel, que pelos seus trabalhos e perigos
têm adquirido sobre elles a propriedade em
toda a sua plenitude.
0 .SR, RODRIGUES DE CARVALIIü: - Fez um
discurso que o Tachygrapho diz não ter ouvido, e no fi:m delle mandou á Mesa o seguinte
REQUERIMENTO

Proponho Q.Ue o Parecer vá á Commissão, e que esta attenda á Memoria, que lá
deve existir sobre a Estrada de Lages. Oa1'valho.

Foi apoiado.
O Sn. BAnnoso: - O nobre Senador fallou sobre a Proposta do Conselho, e eu limitei-me a fallar ,sobre o Parecer da Commissão por ser este, e não aquelle, que existia.
em •liscussão; por isso não me farei cargo
de responder-lhe. O exemplo, que se foi procurar na 'Grãffiretanha, .não tem analogia
com o caso, de tJUC se trata, e só poderia servi,r-nos de ragra se porventura nos achassemos na altura das suas circumsta;ncias; quando lá chegarmos veremos então se convém
obrar da mesma fôrma ou num sentido opposto, pois nem tudo o que se pratica na GrãBretanha é digno de ser imitado. Quando tratei soDre a degpeza, que se faria com o estubele~imento projectado, fallei nella por incidente; mas 11ão entrei no detaJ.he da ~na
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applicação, nert no mcame da conveniencia gues de CarvaLtlo, qll€ discorreu com muita
ou inconvenieucia de conceder aos colonos o exactidão, e perfeito conhecimento da matesubsidio .marcado na Proposta; limitei-me, ria, de que llOb occupamos. Muitas cousas se
como já diss ', a fallar sobre o Parecer, de- perdem na Provincia de Samta Cathll!rina por
monstrando a importancia de semelhante falta de uma boa communicação pelo interior
eemp,reza, e a necessidade de favorecer os ca- com a Provinda 'lle S. Pedro do Rio Grande
saes, que por falta de meios se veriam im- do Sul, sendo necessario recon·er para esse
possibilitados de se transportarem aos novos fim á Villa da Laguna, donde ,resulta 111ão
estabelecimentos, e de poderem tirar proveito só o inconveniente ·da distancia, porém o de
delles. Tudo quanto fôr desviar a discussão muitas outras difficuldades. O Conselho resolvendo organisar as Colonias com gente da
da ma.teria d" 'Parecer é sahir da ordem.
0 SR. CONDE DE LAGES: - Julgo, que a Provi.acia, teve em vista aproveitar muitos
isenção do serviço militar de primeira Li- homens desempregados, que ha na Ilha e dinha seria Ulll dos meios mais seguros para minutr o .numero de seus habitantes, que de
attrahir gente em proveito das duas Colo- certo é crescido, calculando a sua extensão,
nias; essa dispensa concedida pela fôrma, que que ·não excede, a dez leguas. O Conselho, adestá marcada no artigo 3° da Proposta, de-~ optando esta medida, satisfez o voto d•a P.rover'á produzir muita utilidade, ao mesmo tem- vi.ncia, e portanto nós devemos autorisal-a.
po, que dahi nl'lo resulta o menor inconve- Opponho-me porém ao artigo 2° da Proposta;
nient·'l. Estamo~ em tempo da espada, a força porque as sua3 disposições motivam uma
armada está muito reduzida, nada nos ·pro- despeza de mais de quarenta contos de réis,
mette a nece'lsidade de novos recrutamentos. · despeza essa que pôde muito bem ser ecoO favor que se concede a esses Colemos isen- nomisada, voHando a Proposta á Comm~s
tando-os do serviço milita:r, não ·é adquirido são para ser nontmemü~ dirigida pela fôrma
a mãos lavadas, elles 111ão o vão gozar em ca- que já se didRtl.
mas ele rosas, mas sim entre perigos, fadigas,
O Sn. MAHQUEZ DE BARBACENA: - Eu
e talvez mesmo &ntre combates, pois por mais pretendia falla; sobre o Parecer da Commiade uma vez terão ele pegar em ·armas para são; mas comu se apresentou um requerisua defeza ne3Res incultos sertões para onde mento, que elimina as difficuldades, que têm
vão habitar. Portanto sou de accôrdo, que sido ponderarlas na discussão, reservo-me
esta ma teria "olte á Commissão, como Te- para quando vier o novo Projecto; dizendo
querou o Sr. João Antonio Rodrigues de Car- entretanto unicamente, que até parec(l juata a
ra.lho, e acerescentarei, que a mesma Com- medida propo<tta, e as bases, que se offeremissão organi:~e um Projecto fu,ndaclo na cem o. respeito do subsidio, e divisão proporconcessão de terras em p:ropolrção á ,gran- cional de terras. Voto portanto que torne tudeza das differentes famílias, isenção de re- do outra vez á (',ommissão, e depois que esta
crutamento, e nenhuma concessão de subsi- apresentar o ·seu Projecw, cada um de nós
{lio, llorque nãn a julgo 111ecessaria.
poderá emittir sobre elle a sua opinião, porque
actualmente julgo ser prematuro o deMandou á Mesa o seguintr
bate.
ADDITAi\IENTO
Julgada a materia sufficientemente
discutida, foi approvado o requeri"ApresentP a Commissão um Projecto,
mento, e additamen:to respe<!tivo.
em que tenha por base concessão de terreno
SeguJ.o-sB a 1• discussão do Pareprppm•cional á força das familias, e como incer da Commissão de Flazenda, sobre
CQntivo do recrutamento, e nenhum subsidio.
a ·Representação do Conselho Geral
- Oor!.d·e de Lages."
da Província da Bahia Jlara a suppressão de alguns impostos na exFoi apoiado.
pork')JÇào
de gen-eros pro~uzidos
0 SR. RoDRIGUES DE ANDRADE: -- Eu SOU
fabric.o'l.dos
na di ta iP:rovincia.
de opinião d'l illustre Senador, que fallou i
Drun-dc-se
por discutida esta mateultimP.mente, assim como da do Sr. Rodri-J
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ria, fo: approvado o ·Parecer para
passar á ultima diS{)ussão.
Entrou em discussão o Parecer da
Commissão do Commeraio sobre a
p.roposta. do Conselho Geral da Provi.ncia da tBahia, relati~a á admissão
de escravos como trabalhadores ou
Officiiles nas Repartições Publicas.
O SR. Cm•:PE DE LAooo: - Acho justa a
doutrina de não serem admittidos, como trabalhadores ou Officiaes nas Repartiçõoo Publica!:J, ou e;:;cravos, emquanto houverem ingenuos ou libertos; mas p!!Jrece-me ser estlt
uma medida prtrticular, que para ser posta
em pratica, não necessita ser ordenada por
· uma Resolução, ou por outro algum acto legislativo. Quando fui Ministro da Guerra
mandei seguir essa marcha no Arsenal d€sta
Côrte; porque todo o mundo conhece, que o
escravo tem seu senhor,. que lhe dá de comer, e de v~stir, ao mesmo passo que o
homem livre precisa de trabalhar para manter-se. O que e-1.1 fiz nesta Côrte sem depenuancia de um!t Lei €special, pôde tlllmbem
fazer-,se na Bahia. Está na alçada dos Chefes
das Repartições o fazerem executar semelhantes prov-idenei~>d, sem precisarem para isso
de disposições legislativas, como já disse.
Portanto voto para que não se a.pprove a
Proposta.
· · · O SR. OLIVEIRA: - ll'or achar, que é justa
a preferencia dada aos traba~h!!Jdores ingenuos, ou Jib'lrtos, entendo que a Proposta
devem passi!Jr, aliás ,ficaria dependendo do
arbítrio dos Chefes· das Riepartiçõea realisar
ou não essa preferencia. O :Arsenal da Provincia da Bahia conserva eff-ectiV>amante uma
somma immensa de trabalhadores, e o maior
nu·mero cons~a de escravos. Para obviar a
este abuso, ou como lhe quizerom chamar,
deve approvar·se a Proposta.
O SR. CoNDE D'E LAGEs: - Se o illustre
Senador, que sustenta ·a necessidade de approvar-se a · Proposta, me mostrasse, que as
pessoas, que eptão á testa desse estabelecimento podiam admlttir ahi para trabalhadores quem muito lhes parecesse, eu não hesitaria êm conformar-me com a sua opvnião, te
tambem votaria pela ·Proil'QSta.. Mas t.a.es pessoas estão sujeitas â autoridalde do ·Presidente da 1Provincia e hão de necessariamente

cumJl'rir as ordens que elles J•hes der. Se for; mos a fazer assim Resoluções, então nada
haverá que não :dependa de um acto Legislativo.
1
O Su. MAnQulilZ DE BAimACENA: - Os
I males, que provêm á industria, e á moralidade da introducção de escravos neste Imperio todos nós conhecemos, e seria inutil
enumerai-os a~;ora; é por esse motivo, que
eu pretendo apresentar muito breve a esta
Camara um Projecto de Lei tendo por fim a
extincção do commercio da escravatura. Quizera o Céo, Que elle 'nunca tivesse existido
no Brazil! (itpoiado). Porém como esses males já não têm remedia, ao menos deveremos
aturaJamente emiWegar todos os meioo de
I evitar . os se11s progressos e de conseguir a
. sua extirpaçãa para o futuro. E não será
· uma vantagem ir expulsando progressivamente a escravatura do seio das Cidades
para os Campos? Que medida mais ·condicente para obtel-o, do que a Proposta, que
nos enviou o Conselho Geral 1da Província
da Bahia? Os illustres Senadores, que combatem a approvação da Proposta, reconhecem
a vantagem da providencia nella exarad.:t, e
sendo assim, ccmo se quer deixar a sua execução dependente do arbítrio do Presidente
da Bahia? Disse um illustre Senador, que
sendo Ministro da Guerra pôz em pratica essa
mesma providencia no Arsenal desta Côrte,
e que para o fazer não precisou de uma T.~ei
particular; e .porque o illustre Senador teve
esse procedimento, segue-se que o tPresidente
ha;ja r:e adoptar a mesma marcha? Será prudente deixar 0 ce.rto' pelo duvidoso? Sujeita,
remos espont:l!nea e delLberadamente á execução de uma providencia salutar á incerteza
das eventualidades, e ainda ao capricho, ou
oppostos raci.,cionios -de um Empregado? Devemos lembrar-nos, que o nU'mero doe escravos
que ha na CidRde da Bahia é espantoso e
que r> Cons<;JHW procedeu com acerto fazendo
esta Proposta, que eu approvo inteiramE;mte.
1

0 SR. MARQUEZ DE INHAMRUPE: -

A tne;

dida de que .>e trata, é tão conveniente e tão
lnter.assante, que eu quereria que ella se fizesse extensi voa a todas as Provindas, afim
de que em nenhuma Estação Publica se admittisse escravos como trabalhadores, se· não
quando faltas~em braoos livres; porque nós
conhe::enws os prejuízos, que dahi resultam;'
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esses escravo':! de ordinario pertencem a 'llm- ge de facilitar a abumlanClia dos generos ne. pregados •das mesmas Estações, paga-ee-lhes cessarios, servirá sómente 'Para au~mentar a
mais do que realmente merece o seu trabalho, sua escassez; portanto o Parecer {la Commise as mais da,; vezes, depois de tomado o são dev-e passar.
pauto, voltam •pr.ra casa, e vão fazer o serviço
particular de seus senhores, Já por vezes se
Por 11ão haver mais alguem que pe. tem querido pôr cobro nesta desordem, porém
disse a palavm, julgou-se a mater·ia
deba1Je, porque são muitos os interessados,
discut.ida, e P<Jsto a votos o Parecer
:i'oi approvado para passar â ultima
em que ella comtinue. Nestes termos, entendo
discussão.
que o Pa;recHr da Commissão dev·e ser desapprovado abt~olutamente, e que a Proposta,
Tev<J lugar então a 1" discuBSão <do
Parecer da Commissão de Fazenda
estando na fórma que a Constituição prescresobre r: Resolução do Conselho Geral
ve, deve entra: em discussão para então se l
da
ProYincia de S. Pedro do Sul, para
lhes fazerem RS emendas que forem n-eeessarias.
o restú.belecim-ento da cultura do linho canhamo.
Julgando-se discutida a materia, e
sendo posta á votação, ficou rejeitado
O Sn. CoNDE DE LA!:!ES: - 1Sr. Presidente.
o Parecer e admittida a Resolução
Acho conveniente que depois de lidos os Papara a Ordem do Dia.
SeguL.-se a 1• discussão do Pare- receres se leiam tambem as Propostas, a que
cer da Commissão da Agricultura e ella se referem; porque deste modo se torCommercio sobre a Proposta do Con- nará mais facil a discussão.
selho Geral da Província de ·Pe!lnamSendo satisfeito, disse
,buço pa.ra a oreação de um Celleiro
Publh:o naquella Província.
i
O Sn. OLIVHinA: - Sr. Presidente. Eu asO Sn. MAnQuEz DE lNHAliiBUPE:
Direi 1 sento, que nem. o 1• artigo da Resolução deve
sómente duas palavras, O Parecer da Com- /passar, e que toda ella deve ser rejeitada in
missão mere~e ser approvado, não só pelas lUmine. Quan<do tratamos de extinguir a Ad·
razões nelle ponderadas, de que a Proposta a ministração dos Diamll!ntes, ii -então que denada menos tEnde <do que a estabel<Jcer o mo- veremos restabelecer uma outra empreza,
nopolio dos Vet·eadores, distrahil-os das obri- talvez ainda mais rui\O.osa, e ·que longe de
gações da •Lei, e a abrir exemplo, que seria prosperar se acha em abandono, apezar dos
allegado .para iguaes concessões, cujo effeito esforços do Qoverno, e das incalculaveis des~
seria converte"· as Camaras Municipaes em .' pezas, que co·11 ella se tem feito por trinta e
Casas mercantis; mas juntamente porQue da tantos anJios, como confessa o proprio .Con•
Rip.provação da Proposta resultaria um golpe selho, que apresentou a Resolução? De ce1io
mortal para o Commercio, QUe só floresce o meu voto nunca será a favor de uma tal
por meio da Lihel'ldade, A Província de Per- medida. Basta o que se tem despendido, e
nambu·co, em "f:rdade .é sujeita a grandes excusado é desren'<ler mais ·para se obterem
seecas, e nessas occasiões experimenta a falta os mesmos rPsultados; isto ii o de&prezo, e
de f.arinha tle mandioca, .e de alguns outros al>andano da r:ultura que se ,pretende restageneros de primeira necessidade; mas logo belecer.
O .Sn. Vral'uNDE DE S. LEoPor.no: -· EmitQUe se sabe n·Jr; :Províncias limitrophes, que
tin~i
minhas itHias sobre este Proj•acto, bem
ha uma tal . faJ ta, tc<clos con<Jorrem a levar os
que
é
sempre <>cm repugnan'Cia, que me proseus generos áQuelle merçado, e com qua,nta
nuncio
em opp0Si!)ão Ms :planos dos Consemais promptidào conseguem fa?;e;r a venda
delles, com tanta mais voltam a busear 0'\.l· lhos Geraes das PravinciPo'B; porque tem a
tros de novo; isto porém não acontecerá se seu favor a qpinião, e de conhecimentos loforem obrigadoc a depositar esse genero no 'ciliCS. Em veraade, Sr. Presidente, o artigo 1•
Celleiro, pois todos fugirão d·e sujeitar-se a não parece ser dictado com a deYida circümesse ~-exame. A .Proposta, Sr. Presidente, lon- sp<.'<'.çào. Com0 pela simples probabilidade de
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não h:wer semente de canhamo na Província, se .entran·ha logo o Governo n!lis despezas de a mandar buscar ao Norte! Ainda mesmo adquirida, sendo facil de deteriorar no
longo trajeect) . de. um a outro Paiz, deixará
ella muitas vezE-s a historia da introducção
desta planta nesta immen-sa Província. Maravilho-me d.a negligencia consummad·a, com
que de golpe se extinguia, e nunca mais se
fomentou uma plantação de· reconhecida utilidade no curto período de quatro annos, pois
que no anno de 1825 existia e foi ordenada a sua pla>ntação pela autol'idade que
então presidia a Província : lastimoso fatal destino della, quando me recordo, que
tambem ha poucos arunos pela continuação
do flagello d<t ferrugem nas searas de trigo,
acudindo a Junta . do Commercio com algulllfiiS barreiras de. trigo da Sicilia, obtido e
transportado a grande preço, parte apodreceu nos Armazens .Nacionaes de Porta Alegre, parte se converteu em beneficio de poucos particula1·es.. As providencias do artigo
2° até o 12 .não são mais que a renovação
de outras praticadas em tempos anteriores,
e que se provaram inefficazes, accrescendo,
que as actua.1.; são de mais onerosas á Fazenda Public-:t pelq pagamento aos Instructores dessa cn!tura, . etc. E' inefficaz ainda o
meio proposto no artigo 12; porque raro será
o lavrador, qae s.e fascine do ephemero das
condecorações, e a maior parte delles ;prefe·
rirá .antes a faci!, e prompta extracção do
seu genero, para . pr.over e remediar suas
precisões. . O unico meio, que traria vamtagens, indicado no artigo 13, <é o arremedo
de ·um Projecto modernamente meditado, e
constará dos Livros da c<Frrespon.dencia Of·
ficial do Governo. 1nos annoa de 1824 e 25,
que mandando ouvir o então Presidente daquella Provin('í a )!elo Ministro da Marinha
sobre o estabelecimento de uma Cordoaria
nella, amplamente se demonstraram as van·
tagens, que rflsnltaria.m de uma Fabrica, que
offerecia prompto, e facil mercado aos cultores de um tal genero; . ]}Ol'Que assim a industl'ia estimuLaria a. agdcnltura, e a
agricultura· alimen·L'l.ria a industria; nessa
mesma occasião ..remetteral}l-se amostras do
cabos de linho, .. e couro de di versas bi·
tolas, com
os quaes IH:H' peeço commodo se poderia supprir :"1 Ma!'inha Nacio·

nal e Mercante, mas os apuros das nossas
Finanças
su!lpenderam, e talvez até hoje
retardem a realisação desse plano, e é por
isso que tambem aqui o considero prematuro.
Portanto voto contra todo o Projecto, como
firmado sobre Lases viciosas e contrarias aos
solidos principias de economia Publica, e tão
falliveis, como aquellas sobre os quaes se levantou em 1783, e pretendeu sustentar por
quarenta annos o estabelecimento denominado da Feitoria, do linho ca:nhamo.
O Sn. MAP.QUEZ DE MARICÁ, entre outras
cousas que foram percebidas pelo Tachygrapho, disse, que approvava o Parecer da Commissão, e qu<:l a Proposta devia cahir, pois
não t:ram aquelles os meios efficazes para
conseguir o fim de animar, e proteger a cultura ·do linho cwnhamo. Disse, que o unico
meio efficaz rara apreserrtar esses 'resultados era a fixa!;ão de um .preço tal, que insti·
gasse ·o agricültor a empregar-se naquella
trabalho, conduzido pelos attractivos de um
lucro certo e vantajoso. Tudo o mais, continuou o nobre 8rador, são elementos, que por
mais que prometta, afina;! ,nadla p:roduzem,
que seja util. Nós havemos de ver ainda ,por
muitos tempos repetirem-se Propostas desta
natureza, fructo de uma velha rotina, e de
idéas superficiaes, e de localidade, que induzem a ambiciollar a partilha especial de certos generos, pa.ra depois se fazer com eHes
um monopolto; mas nós que conhecemos
quanto é prejudicial semelhalllte systema, d&
vemos embaraçai-o, e longe de dar apoio a
interesses pat·ciaes, procurar unicamente promover e sustentar os interesses geraes, que
n!unca dev~m tser .])Ostergados lllum Estado
bem constituído, pois o seu engrandecimento
r'lpousa em grande parte sobre a sustentação
desse p'l'incipio. /
Ho<.Ive-se por discutida esta materia, e- o Sr. 'Presidente propôz á votação:
1. Se se approvava a parte do Parecer qne supprime a Resolução desde o artigo 2° até a:o artigo 13: venceu-se que sim.
2. Se se ap.provava que subsistisse
o artigo 1° do Pr~jecto: não passou.
3. 8e devia cahir o Projecto: Assim se venceu.
0

0

0

Sessão de 80 de Maio
Segunda parte da Ordem do Dia

I<~icn,ram ambos sobre a Mesa para
Emtrarem na ordem dos trabalhos.
Por parte da Commissão de Fazenda leu-;:;e ultimamente o seguinte

Send0 a 2• parte da Ordem do Dia
trabalho de Commissão, á uma hora
da tardo o Sr. Presidente convidou
PARECER
os seus illustres Membros para entrarem neste exercício, afim de conA Commissão de Fazenda examinando
cluírem os seus trabalhos.
attenta.mente nm volumoso deposito de OffiA's duas horas tor,nando a reunir-se cios, e documrntos assignalado de rn. 1 a nuo Senr..do, o Sr. Barroso, como <Rela- mero :l2, acho1' que em consequencia da Protor das Commissões de Guerra e Fa- posta offerecida pelo nobre Senador o Sr .
zend<t, leu o seguinte
.João Antonio R.odrigues de Carvalho, a.pprovada defirnitiv~mente pelo Senado em 29 de
PARECEll
Junho de 1826, exigia-se de cada um dos Ministros, e Secretarias de Estado, que dessem
As Commksões de Guerra e ·de Fazenda, com urgencia informações de todos os empretomando conhrcimento das Representa!)ões do gados de suas repartições e das que lhe estão
Conselho Geral da Província de Minas, nu- dependentes, a quantidade dos Officiaes, falta
meros 19 e !lO, em data de 7 e 11 de Feve- ou excesso delJes; assim como a noticia dos
reiro do cor:.-r>r..te an,no, relativas a crea!)ões ordenados, que venciam, e {lo quanto se lhes
de Guardas l'TDvincia~s moveis e sedenta- deveria augmontar em relação dos trabalhos,
rias e igualmt>nte a Representação particular e do Paiz em que viviam, com o fito de estada Gamara Municipal da Villa do Pri.ncipe, belecerem um pla;no geral do vencimento dos
relativa a crtlação de Guardas Nacionaes, é ordenados dos J)}mpregados 'Publicas.
de parecer, que, ac'hando-se .já iniciada na
Satisfiz o Ministro de Estado dos Negooutra Camarq, Legislativa Projecto de Lei a cios llistrangeüos annexando as Tabellas de
tal respeito, se deve esperar pelo seu resul· n. 1 a 3, nas yuaes não só demonstra o estado
tado para serem então competentemente to- da sua Repartição nesta Côrte, mas o dos diversos empregados Diplomados nas differenmadas em consíderação.
Paço do Senado, 30 de Maio de 1831.
tes Côr.tes e Estados da Europa e da Ame·
Bento Barroso Pereira. Oonde ae Lages. rica.
Nos maços ns.' 2°, 3", .4° e 5°, corresponM((,rquez dr: Barbacena. Ma1·quez de
dem os Mintstros de Estado da Guerra e do
Maricá. Visconde de E. Leopoldo.
0 SR. l\IARQUEZ DE BARBACENA, COlllO Imperio; desde 'ogo apresentando o quauro
membro da Commissão de Fazenda, tendo ob· ci.rcumstanqia,l.o dws resp€'ctivas 'Secretarias
e das Estaçõef' subalternas mesta Côrte, e de
tido a palavra leu tambem o seguinte
n. 6 em diantil até n. 32 a de ca:da uma das
Províncias surcessívamente, e á medíd,a que
PARECER
lhes foram cht>gJUdo.
Mas como esta compilação se acha in·
A' Commíssão de Fazenda foi remettido
o· or!)amento das despezas' a fazer pela Re· cdmpleta por lhes faltarem as Informações
partiçã'O da Marinha nas Províncias das Ala- das outras Repartições da Fazenda, Justiça e
gôas, Pernambuco e Pará, relativas ao anuo Marinha, além do vasio e imperfeições que se
encontram em '<!.lgumas dessas mesma.s aprefina~'!ei.ro de 1831 a 1832, e porquanto a
discuseão sobr~ este Orçamento já foi feita sentadas; e não sendo jiá agora adequado
o anuo passatlc, é a Commissão de parecer, este meio pa~·a oonseguir os fins daquella
que taes documentos sejam guardados na Se- Proposta, Lei d{l Orçamento, que proximamente sobre bases mui apuradas ficou a des·
cretaria do Senado.
Paço do Senado, em 30 de Maio de 1831. peza de cada :Provi•ncia, e dos Conselhos Ge- Marqttez de Barbacena. Marquez ele raes, aos {jU;J,eS pelo aHigo 81 da ConstituiQão incumbe pTincil)almente ,propôr, discutir e
Maricá. Visconde de S. Leopoldo.
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lugar ,\e Offlcial da Secretaria do Sedeliberar sobr_e os negocios mais interessannado; e em 11" lugar, outro da Comtes das suas P1·ovincias, formando Projectos
peculiares e ar.commodados ás suas localidamissão de Legislação, revogando o
des e urgencia.:J ; circumst!llnctas que ninguem 1
quadrknnlo marcado â duração das
melhor do que elles está. aQ alcance de co- ·
funcQÕ% dos actuaes Vereadores.
Levai1 tou.-ae a sessão. ás 2 horas e
n'hecer, e avaliAr; por taes razões entende a
um mbuto da tarde.
Commissão, qUE: se sobresteja nesta fôrma de
diligencia para o Plano projectado, reconhecendo todavia a Commissão, que ·nesta volumosa c "1ecção de Informações e Tabellas se
encontram pe;;as mui interessantes que porSESSÃO DE 31 DE MAIO D,E 1831
ventura possam illustrar e coadjuvar outros
nossos trabalhos, é ainda de opinião que s-eja
PRESIDE:SCIA DO Sn. lliSPO CAPELLÃü-MÓR
eHa conservad.\ na Secretaria desta Crumara.
Paço da Camara dos Senadores, 30 de lJeitura d-e Officios. - Representações e Pro·
Maio de 1831. -· Visconàe de 8. Leopol(iiJ. jectos de Lei. ;- Disoussão da Redacção
ílifa;rqlWZ àe Barbacena. 1'i.cá..

Marquez àe Ma-

Ficou igualmente sobre a Mesa
:para entrar na ordem dos trabalhos.
O Sr. Presidente marcou para a
Ordem do Dia: em 1• lugar, o Parecer da Commissão de Commercio, relativo á Conservatoria das Mattas;
em 2" lugar, dous Pareceres da Mesa
sobre vessoas que requerem Certidões; em 3• lugar, o Parecer da Commissão de Guerra, sobre o emprego
das Tropas de 2• .I.,inha fóra dos seus
Tespectivos Districtos; em 4" lugar,
o Parecer da Commissão de Guerta,
sobre 6 despacho dos Officiaes do Es·
tado..J\'fJior para a P~ovincia de São
Paulo; em 5• lugar, o Parecer da
Collllmissão de Guerra sobre a Repre·
sen:taç:\0 do Conselho de Minas Geraes, garantindo aos Officiaes Inferiores da 1• e 2• Linha aos seus Postos; sm 6• lugar, outro da Commis·
são da Mesa relativo a pretendentes
ao lugar de Officiaes da Secretaria;
e, 7• iugar, outro da mesma Commissão sob1.·e o lugar de AJudante do Porteiro do Senado; em s• lugar, outro
da Commissão de Marinha e Guerra
sobre ClS obstaculos, que entorpecem
a marcha dos Juizes de Paz; em 9"
lugar, outro sobre o requerimento
dos· soldados· do Batalhão 28; em lO•
lugar; um voto separado do Sr. 4•
Secr~tario, relativo a pretendentes a:o

do Oonserho Geral da Provincia da Bahia
não se ad1nittirem escravos como·
traba!had{)res ou Officiaes nas Roparti·
ções Publica~. Discussão do Parece1·
a, Oommis~ão ãe Fazend.a e Omnmercio·
sobre Representação do ·Oons.e!ho Geral
da Provinda da Bahia a~erca da extincção da Oon~ervatMia das Mattas estabeleoid<l.s na Oom-aroo dos I!héos.
~para

Fallaram os Srs. Senadores: - Marquez
de Barbacena, 3 vezes; Presidente, 2 vezes;
Borges, 2 vezes; Oliveira, 4 vezes; Almeida e
Albuqlj.erque, 4 vezes; Rodrigues de Carva·
lho, 2 vezes; Barroso, 2 vezes; Saturnino, 5
vezes.
àchando-se presentes 28 Srs. Senadores, abrio-se a sessão; e, lida a
·acta da anterior, foi a:pprovada.
O Sr. 1• Sooretario leu o seguinte
O~'FICIO

"Illm. e E.:!..m. Senhor - Passo ás mãos
de V. Ex. tre3 officios fecha'<los, que acabo de
receber do Pre.>idente da Provincia do Mara·
nhão, e que são dirigidos á Assembléa Geral Legislativa pelo Conselho Geral da dita
·Provincia, para serem presentes â Camara
dos Srs. Senail.or es.
Deus Guarde a V. Ex. - Palacio do Gover.no, em 30 de Maio de 18-31. - José Manoel ele Mames. -

V·isconàe de Oaethé."

Fic0u o Senado inteirado.
o mesmo Sr. 1" Secretario leu as
seguinks
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jurados pela lliesnll!J, fôrma por que se julgam
os abusos da liberdade de exprimir os pen·
sa:mentos, com as seguintes declarações:
1." Do Colr~elho Geral da Província do
N'í.o são a(lui consideradas causas crimes
Maranhão,, supp1icando a a:brogação do De- aquellas, em que ainda podendo ter lugar
creto de 21 de Janeiro de 1830, pelo qual alguma .penl). ou multa, não são coml:)rehen·
ficaram isentnu os Milicianos do Cargo de didas nas di.1p0sições do Codigo Criminal.
Officiaes de Quarteirão.
Art. 2.• Nos lugares, em que se não tiver
2." Do Co11selho Geral da mesma p.rovin- feito a nomeaçfw dos jurados, e dos promotoela, representando, que o exercício dos Corpos t·es na fórm" determinada no artigo 15, da
Milicianos pelo methodo existente é gravosa á Lei de 20 de Setembro de 1830, far-se-ha logo
Província.
que esta Lei fôr publicada.
3." Do mesmo Conselho Geral acerca de
Art. 3.• Naa Cidades e Villas mais populicenças dadas a Officiaes ou Soldados de losas, poder-se-\a elevar o numero dos jura·
Milicias da mesma Província,
dos, con-forme lJarecer ás Camaras Municipaes
4.• Da Ca.mara Munkipal da Villa de respectivas.
Art. 4.• O;; Promotores serão os mesmos
S. João d'JJJl-Rey, snpplicando o estabelecinomeados para as causas da liberdade de exmento das Guardas Nacionaes.
i primir os pensamentos.
Fonm1 remettidas á Commissão de
Art. 5.• Qaando nas eleições succeder que
Guerr<!, ajuntando"se a 1" a um Pa- os VereadoJ'es sejam ta:mbem eleitores, cha·
recer de Com missão sobre a mesma mar•se,hão d OG immediatos em votos na lista
materia, cqnforme o requerimento do dos eleitores tantos quantos sejam precisos
'Sr. Barroso.
para preenchJr o numero daquelles.
Art. 6. 0 Se em algumas Villas não fôr
Leu mais o Sr. 1• Secretario duas Fe- possível organJ:mr-se Conselho de Jurados, delicitações, uma da Ca:mara Municipal da 1m- signar-se-ha pe;o Ministro Secretario de Es·
perial Cidade ('O Ouro Preto, e outra da Ca- tado dos NegoC'ios da Justiça na Província
mara MunidpaJ da Villa de Santa Maria de do Rio de J;llteiro, e pelos Presidentes das
Baependy,
Províncias rle accôrdo coiU os Conselhos Pro·
Foran: recebidas com agrado.
vinciaes nas ou\J as terras, o lugar em que
as causas do.3 moradores daquelles districtos
O mesmo Senhor leu ultimrumente uma devem ser julgadas.
Repreiolentação do Conselho Geral de Proviu·
Art. 7." Os Juizes de Direito para taes
cia e do GoYt>rno de Minas acerca da incom- causas serão os Juizes Lettrados de primeira
petencia, com que fôra reeleito o Juiz dos Or· instau.cia, ma>·cando o Ministro de Esta·do da
phãos da mMffi'l Cidade.
Justiça na Província do Rio de Janeiro a cada
um ttelles o circulo que julgar conveniente,
Foi J emettitlo á
Commissão de ainda sendo fóla do termo actual da sua jurisdicl)ão; e nu outras Províncias o farão os
Leg13lação.
Presidentes Ju~ mesmas com os .conselhos
o Sn. Ar.JIEID.~ E ALnlJQUERQUE leu o se- Provinciaes.
guintB
Art. 8. 0 O mesmo Ministro de Estado p,J·
Jcno.mcTo DE LEI
derá, á requisísão dos Conselhos Provinciaes,
nom9ar novos .Tnizes ·Lettrarlos para os lugaA Assembléa Geral Legislativa decreta: res em que n•ts ditas p.rovincias forem preArt. 1.• Todas as causas crimes, á ex· cisas; e na do Rio de Janeiro o J.}oderá fazer
cepção daquellas cujo con'hecimento pertence á requisição df.S Ca:maras Municipaes, dando
a juizes J.}rivalivos expressamente designados em um e omn caso conta á Assembléa Gena Constituiçi'io, e das causas Militares, e das ral.
Ecclesiasticas, que versarem sobre actos do
Art. 9. 0 O tlito Ministro, e os Presidente&
Ministerio EccHJsiastico, serão julgadas por das ProYincias farão constar por via da im·
REPHESENTAÇÕES
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prensa QS circui.tos, que fica,m pertencendo a cisas, confrontando o que elle disser com os
-cada UI_U ·dos Juizes de Direito; e estes farão ; ditos . das testemunhas, e com as mais cira~nunciar •po·r seus Editaes em cada uma das 1 cumstancias, de que o facto fôr revestido,
VIllas com conveniente antecipação 0 tempo tendo particul:u· curdado em certificar-se da
em que alli se hão de achar.
: identiJade da pessoa, . que se suppõe delínA.rt. 10. Os Juizes de Paz, logo que tive- I quente.
r~m rr.rmado os corpos de delicto, os envia-~
Art. 15. As perguntas serão feitas com
rao ao& Juize!; de Direito, a que competirem, decenda, sem t.Jureza, ne~1 suggestões; e se
quandL>
os ca'J. .:.s· _forem da:quelles • en1 que t em 1..
- a fazer descobrir o verdadeiro cul.
um'tarao
1ug~I a ~~cusa•;ao por parte da Justiça; e o pado, e os cumplices, que houver.
farao offiCmlntente saber nos respectivos Pro,. .
.
motores tomar: do-o em lembr
A· t. 16. O supposto delinquente poderá
.
1I·
,
·
anQa
em
um
1 '
vro •que para lsto d
t
.
ser atJOmpan UtGO nas perguntas, e nos exa'
· "
evem er; nos mais casos
os entregarão ás partes interessadas
mes, que em ·sua presença se fizerem, de
Art 11 Pa
f
·
qualquer ·Pessoa. que elle quizer; e se fôr
. ·
.
ra ormaçao do corpo de deli,
.
.
cto o Juiz ·d, Paz
t
menor de VI!l~9 e Cinco annos, ou pessoa a
'"'
· , a que per encer, logo que
lhe ,.hegar a noti'ci
.
quem se costuma dar curador, 0 Juiz lh'o
"
<
a, por qua1quer maneira d á
·d
d' 't . t
ar , podendo ·ser qualquer, em quem mais
q ue se•1a , que c'<>ntro
.~
e seu · rs ri c o se com·· d
metteu algum de'I'ct ...
J t'
capa01ua e se presumir, dos que se acharem
' o "e que a us rça deva
,
.
•
.
tomar conhe<>ímcnto s d
fl
t
PI esentes • e se for estrangeiro, nomear-se'ha
,
". .
' en
em agran e ou um interprete, se reciso fôr.
deixando vestlgws, passará immediatamente
P
com o Escrivãu do seu cargo, e mais pessoas
Art. 17. Tendo o supposto delinquente
que precisas f:Jrem, no lugar ·do ·delicto, e se quaesquer I'eclama;Jões a fazer sobre os exa·
informará cirr.a·nstanciadamente do caso, prQ- mes ·JUe os pcl'itos fizerem ou sobre a macurando obte.? ~odas as provas e indícios de teria por que é conduzido o processo verbal,
que S'' possa tirar qualquer esclaredm~nto o Juiz o ouvir;~, e lhe deferirá de maneira
da verdade.
que ni'.o perigue a innocencia, nem se frns. Art. 1'2. De tudo, que achar, formará pro-l tem aJ indisp~nsaveis. indagações d~ ver~ade.
cesso ver.bal, d~clarando 0 facto tal qual lhe
Art. 18. Nos dehctos, que nao derxam
foi commum~ado, e 0 que depois' achar; a vestígios, e naq_uelles casos, em que não seja
hora, dia, me~ f! anno, em ·que 0 delicto foi absolutanumte possível o Juiz de Paz ir ao
commettido; 0 lugaT onde, 0 modo por que lugar do dellcto ou conhecimento seja destoi praticado, as armas € os instrumentos que necessario, far-se-ha o corpo de <delicto omit·
foram achados; donde teve a sua origem; as tindo averiguação alguma, que se possa fa·
pessoa~ que nelle intervieram; as que o pre- zer.
senciaram ou tiveram delles immediato coArt. 19. Ti'indo precedido queixa, ou de·
nhecin..ento; o;; nomes, os edifícios, e as mo- nuncia, o Juiz tomará ao queixoso, ou de·
radias das pessoas de arte, com quem tiver nuncivnte, todas as declarações necessarias,
procedido aos exa.mes necessarios; os nomes, fazendo-as assignar .pela parte ott seu proas occupaçõeG, e as moradias das pessoas de curador, que em taes casos será admittido
quem tiver tomado qualquer informação.
com poderes cspeciaes, annexando-se a proArt. 13. Antes 'de entrar nos exames ne- curação ao processo verbal.
cessarias ·deferirá juramento aos peritos, e ás
Art. >20. N:,s crimes ·de bancarrota fará
testemunhas, l'ão eendo .pessoas, .que por di· parte do processo verbal o exame, que sobre
reito devem Rer ouvidas sem prestar jura- a escripturação do fallido se tiver feito por
ment•).
autoriuade do Juiz, ·que tiver tomado conheA::t. 14. Se o delinquent€ fôr logo conhe· cimento >da fallencia pelo que diz respeito aos
cido, ou por uma grande probabilidade se po- interasses .part:culares elos credores ou do
der presUIDlir c1u.em o seja, e poder ser arres· : mesmo Juiz de Paz, quando não esteja já
tado untes que se conclua o processo verbal, feito.
Art. 21. ·SGmelhantemente se ajuntará
o Juiz de ·Pall o fará conduzir, sem oppressão,
á sua presença, e lhe fará a.s perguntas pre· como )Jarte do r~orpo ele delicto o exame sollre
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livros, procesl;;os, ou escriptos, qua,ndo o de·
licto assim o exigir.
Art. 22. l<'eito o processo verbal com a
necessuria clareza, será assignado em cada
uma das folhas pelo Juiz, e pelo iniciado do
crime (se pre«ente fôr) e no fim assigp.arão
todos
que intervieram nos exames, e na
forma·~ão do processo.
Art. 23. ·Nas queixas e ·denuncias tambem
assignarão em cada uma das folhas o Juiz,
e o queixoso, ou denunciante.
Ari. 24. Quando o que deve assignar, não
soube: escrever, far-se-ha disto expressa de·
claração.
Art. 25 . .'>.inda depois de concluído o processo verbal, Be existi>ndo elle no Juiz de
Paz, ,1 delinquEnte fôr conhecido, e poder ser
arrestt<clo, 0 Juiz 0 far·á conduzir á sua pre·
sença, e .procederá na fôrma do artigo 4o e
seguintes.
'
t OU atJSencl'a do
A~·t. 26. Nv impe dunen o
u
Juiz d<:: Paz, ~erá clrama do o Sllpplente O
qualquer official de quarteirão que mais
promJ)to estivPr, podendo em caso de neces·
sidB!de procetlee com qualquer outro Juiz de
Paz, snpplente ou official de quarteirão de
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Art. 31. Com o pl'ocesso decididamente
preparado se procederá nos termos ulteriores no Jury d'J accusação.
Art. 32. Se o delinquflnte fôr estrangeiro
forma:--se-ha o Jury com metade de jurados
da Nação a qne o réo pertencer; apresentan·
do-se-lhe ·Para este fim uma lista das pessoas
idoneas que d~verá esta~· !eita pelas Camaras
Municipaes, pnblicB!ndo-se como se publica a
dos Jurados Nacionaes.
Art. 33. Onde não 'houver numero suf·
ficien+.e que faça met!llde do Jury na fôrma
do artigo antve;edente, formar-se-ha com os
que hcuver.
A7t. 34. Touas as vezes que houver de ser
julgado algum Estr!l!ngeiro, o ·Juiz de Direito
' convidal'á por seus Editaes os Jurados da
Nação, a que elle pertencer; e não compare·
cendo no dia Jesignado se procederá sem
elles ao jul:;amento, sem comtudo serem
multadOS POl' r,erem faltado,
Art. 35. O mesmo Juiz de Direito lhe
nomeará ,defemor e inter.prete, qua,ndo elle
os nã:> aprescr.te.
A:t. 36. Decidindo-se no Jury ,de accusação que o iniciado no crime é 'delinquente,
o Juiz de DirEito passará ~mmediatamente
differrnte districto.
as ordens para ser preso em custodia, quando
Art. 27. Na falta do Escrivão competente já o não esteh e não tenha fiança; e então
llollle'~. 1·a'· o Juiz qualquer outro de qualquer se continuará nos termos da ·Lei no Jury .de
izo ·podenJo em caso de necessidB!de ur· .
_
•Ju
,
JU 1ga!)aO
•
·ever
no
processo
qualquer
ou·
gen t e t..azer e~cr
- ,
Art. 37. Se o réo estiver ausente, guarfazenllo se nelle expressa mençao
tra p3ssoa,
·
' .
dar-se-ha o disposto na 'Lei de 22 'de Setem·
c~a razão por q_ne assim se pratlca.
bro de 1829.
Art. 28. Concluídas todas as diligencias
Art. 38. No Jury de julgação, ach!l!ndo·se
· ' com o
necessarias, o Juiz de Paz envrara,
o pro•esso em estado de ser deci.dido ·pelos
proces:lo verbal ao Juiz de nireito todos o.s J"urado.o e depois da exposição or,denada no
instrun~entos ·3 documentos relativos ao cn· artig·J 32 da :Lei de 20 de Setembro ,de 1830,
me, que ti verem ·sido achados, 8JCal~telados lhes fará o Juiz de Direito as seguintes ques·
de moilo que não possam ser subtrahrdos ou tões:
substituídos por outros.
1.'' Se está provado o delicto.
Art. 29. O Juiz de Direito exam~nará, s.em
2." Se o aecusado é criminoso, e se 1deve
demora se o processo é feito com a devrda ser condemna",o ou se tem provado a sua
l'e"ula~·fdade, e achando que lhe faltrum cou· defesa.
3.• Se e3tá comprehendido no artigo da
sa~ es.;enciaes. o reenviar·~· para que se fa·
Lei em que fol accusado ou em outro, e em
çam n,s diligencias que indrcar.
.
.
A t 30 O iniciado do crime, se tlv.er s:do qual.
r · ·
.
J ·
de 'Direlto,
rl.' Em que. grão de pena tem incorrido?
arrest'ldo e rc;mettülo ao mz ,
. - d
Art. 39. 'l'odos os processos pendentes en1
l!er.á conserva~o em custodia ate decJsao . o 1
1 que
J·l~Y·
podendo
comtudo
ser
solto,
niio tenha havi·do sentença definitiva,
processo no · · · '
ue ella se
serão remettiuos ao Juiz .de ,Direito, para seprestando fia:nça nos casos em q
: rem st'ntenciatlos no Jury de julgação pela.
admitte.

254

Sessão de 3i de Maio

mane1ra prescnpta nesta ;Lei; podendo os
1-éos :evar os processos ao primeiro Jury,
quando enten:.lam que foram indevida;mente
pronunciados.
Art. 40. Ficam revogadas todas as Leis
~ ordens em c"ntrario.
Paço do folenado, 31 de Maio de 1831. llfanoel Oaetano ele Lilmeida e Albuquerque.

Foi a imprimir.
0 SR. MARQUEZ DE BARBACENA: - A 1mmoralidade inb ?.l'ente á Escravidão, os fóros
da h'IIDanidar1e vergonhosamente offendidos,
têm :li.ctado a obrigação de exti-nguir o commerci) da escravatura. Os philantropos do
Universo viram com jubilo que a Nação Bl'J.·
zileira no me2m o instante, em que foi reco
nhecid;;;, Naçã') livre, Soberan-a e Indepen
dente acabou com esse tra-fico de iniquidade,
marca11do o menor prazo possível para a suu
completa liquidação. .Segundo a Lei já em
Março do anno passado devia ter acabado o
commercio de escravos, mas o interesse .particular, o egolm10 e a má fé üe alguns homens, tem acbado até o presente os meios
de illndir as .ctetermi·nações da Lei. O commerciJ de esc1'1wos tem continuado por contrabando em t-·l~a a parte, e em nenhuma com
mais escandalo do que nesta Província, á
. face mesmo do Corpo Legislativo. Eu faria
offensa ao Senado, se me empenhasse em
provar a ne.;il:l,·idade de pôr termo a esse
abominavel contrabando; não € pois para esse
fim, que eu :Jhamarei a sua attenção e benevolencia sobr'l o Projecto <IUe vou apresen·
tar; Jllas para desculpar e <:orrigir os defeitos, q11e possa encontrar nelle. A seu tempo
expor-~i as ra:~ões que tive para organisar cada um .dos S3US artigos.

servíç:l das mesmas embarcações, o que se
fará certo no l.'.cto da visita; 2°, os que fugirem de terrltorio ou embarcação estrangeira, os quaes f!erão entregues aos Senhores
que os reclamarem e reexportados para fóra
do Brazil.
Art. 2.o Os importadores de escravos no
Brazil incorreriio na pena corporal do artigo
179 d.) Codign Criminal, imposta aos -que él'eduzem á escravidão pessoas livres; e na
multa de 200$0tJG por cabeça •de cada um dos
escravos importados, além de pagarem as
despe;~ns da nexportação para qualquer parte
da Afdca, reexportação· que o Governo fará
effectiva com a maior possível brevidade. ·
Art. 3.o São importadores: 1°, o Mestre,
Piloto e mais Officiaes ou pessoas empregadas no serviço 1a embarcação, á excepção dos
Marinheiros e Contra-Mestre ou Guardião;
2o, o que sciente.mente deu ou recebeu á frete,
ou po.r qualquer outro titulo á embarcação
destinada para <·.ommercio de escravos; 3°, todos os interesS8Jdos na negociação, e todos
que scientementP fol'neceram fundos, ou por
qualquer modo .deram ajuda, e favor, auxiliando o desembarque ou consentindo-o nas
suas terras; 4', os que scientemente comprarem como escr&.vos os que são declarados libertos no artigo 1o; estes •POI1ém só ficarão
obrigados sub.>idiariamente ás ·despezas da
reexportação, sujeitos comtudo ás outras
penas.
Art. 4. 0 Sendo apreswda fóra dos portos
do Brazil pelas forças Nacionaes alguma embarcação fazendo, ter-se-ha com os escravos
da <:osta d' Africa, ter-se-ha com os. escravos
apprehendidos o mesmo procedimeRto que se
tivessôm sido importados no territorio brazileiro, e as p.?ssoas qualificadas no artigo 3"
incorr01·ão nas penas do artigo 2°.
Art. 5. O Marinheiro, Contra"Mestre, ou
GuanJião, que der noticia ou fornecer meios
de apprehendd'-se qualquer numero de pessoas importadas como escravos, receberão do
Thesouro tNaei onal a quantia de 200$000 pm·
cabeça das ·pessoas apprehendidas.
Art. 6. 0 A mesma quantia receberão os
Officiaes 'de Justiça, que por si e seus cooperadores fizerem qualquer apprehensão sem
prec.eder denuncia ou mandato judicial.
Art. 7. 0 O Commandante, Officiaes e Marinh3!ros da ,)mbarca<;1ío que fizer a appre0

Leu e mandou á Mesa o seguinte
PROJECTO
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A Agsembliía Geral Legislativa decreta:
Art. 1. 0 Todos os escravos que entrarem
no territorio Oú portos do Brazil vindos de
fóra üE>lle, ficn1.·ão libertos. Exceptuam-se: 1°,
os escravos matriculados no serviço de embarcar,ões pertencentes a paiz onde a escravidão é pe1·mittida, emquanto empregados no
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hensão de que' faz menção o artigo 4", tem
direito ao producto da multa, fazendo-se a
partilha segundo o Regimento de Marinha
p111ra a divisão das ,presas.
Art. 8. Todo e qualquer Cid111dão que per1l!nte o Juiz de Paz, ou outra qualquer autoridade local der conhecimento do desembarque ,de esc1·avos por maneira tal, que sejam apprehen :lidos, receberá 1do Thesouro a
quantia de 100$000 por cabeça dos escravos
que forem a 1wrehendidos.
Art. 9. O l;mducto das multas recebiuas
pelas apprehercsões feitas por mandato <das
Autori,Jades ~ocaes, assim como o remanescente das mesmas depois de 'pagos os prejuízos estabelecidos ,no artigo 8°, será applicado
a ,beneficio da i)reação dos Ex:postos da Província em qU<'"\ se verificar a apprehensão.
Paço do l:le.::J.ado, 31 de ii'Iaio 1de 1831. 0

0

Marquer: de Barbacena.

Foi a imprimir com urgencia para
entrar na ordem dos trabalhos.
P1·í1neira parte ela Orcletn elo Dia

0 SR. PRESIDENTE: - Está em discussão
a Resolução dú Conselho Geral 1da :Província
da Bahia para ~não se admittirem escravos
como trabalhadores ou Officiaes nas Repartições Publicas, E>mquanto houverem ingenuos
ou libertos, que na sessão anterior ficou desig,nada para a Ordem do Dia de hoje, em
consequencia G.e ter sido rejeitado o Parecer
da CommissãJ de Commercio, que a desapprova.
0 SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Como
não assisti á sessão antecedente, por' isso peço
que novaanente se leia agora o Parecer da
Commissão, que foi rejeitado (•Leu-se o Pa·
recer). A rej Jição desse Parecer induz de
certo !• a,dmissão da Proposta; mas eu elevo
declarar, que ,uão posso ,descobrir motivo algum 11ara que ella seja admittida, e até encontro bastades difficuldades na sua execução. Estarãcl os escravos á porta das Repartições Pu;Jlieas, perdendo tempo á espera
que sa veriGque se ha ou ~não ingenuos e libertos, que queiram empregar-se? :Quer~rão
os se!lhores dos escravos expôr-se a essas contingen<:ias, poG•3ndo empregai-os em algumas
outras obres? Tle certo não. Quem tem o seu
escrav::J official ele qnUJlquer officio procura
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dar-lhe um tmbalho effectivo e não 0 deixa
ocioso, esperando que chegue uma certa occaslao, em Ql.'e por falta de braços 'livres
possam os de~ :e então conseguir emprego. o
Brazil não eilt:i ainda tã~ abundante ele operarias, que se pgssa lançar afoutamente mão
desta medida. ::-Tão estamos vendo 11esta Côrte
immenso numero de officiaes de officio vadios il~corrigivcis que se trabalham n0 sabbado, nã~ vão pois á obra na segunda-feira?
Sr. Presl:dents. Esta Proposta deve merecer
attençáo; é uma verdadeira fatutdade, com
que não devoulC's gastar tempo. Pois ha de
fazer-se uma medida Legisla,tiva para um
negocio de ec::Jnomia particular, que pôde ser
decidido até pelo Mestre, ou encarregado da
direcçiío das obras? E de mais queremos sujeitaNlos, quando esta medida não convenha,
quando pela pratica se reconheçam os inconvenientes da execução, a submetter a sua
mudanQa á forçosa dependencia de uma nova
Lei? Os negados publicas não 'Podem caminhar desta sorte, é preciso que o Corpo Legislativo não ,;;e occupe de semelhantes Propostas, e sim de cousas verdadeiramente Interess,o~n tes.
O Su. MAP.QUEZ DE BAirnACENA: - Eu estaria pela opinião do nobre Senador, que se
pronuncia conVa a admissão da Proposta, se,
como testemunha ocular, não tiveSBe observado .cs espanto::.os ahusos que se commettem
nas :Elstações Publicas da Bahia por causá
da admiSBão de escravos, como trabalhadores ou officiaes dos ,di Ueren tes officios. Os
Arsenaes estã:> cheios de mãos obreiros, porque a maior parte delles são escravos dos
Mestres, 'Inspect:;res e de muitos outros empregailos daquellas Repartições. A queixa é
geral sobre es~e ponto; sei que todos os d1as
se estão pedi,ndo ao Governo providencias a
este respeito, porqu~ os homens livres deixam
de ser empregados nas obras publicas para se
empreg&rem uellas os escravos. O Conselho
Geral da Província, querendo extirpar este
mal recorreu ao meio de organdsar a Proposta, que noil occupa, como o unico efficaz
para conseguil-o, pois de outra sorte seria uecessaria deixar dependente do arbitrio dos
Presidentes um'"' tão proveitosa prov:idencia.
Eu sou portante, de opinião, que deve ser por
nóg approvada e até creio, que seria couve·
niente fazel-a extemdva a todas as Estações
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Publicas do Imperio, aliás .nunca se:-c~o::n::s::e~-----,-----------·-------
guirá alienar us escravos de semelhantes esREQUEUIMENTO
ta;belecimentos, pois jámais acontece alli conservai-o sem damno Do Thesouro, e prejuízo
Requeiro que torne á Commissão de Fa.
dos homens li •;res. ,Eu conheço um Intendente
zenda e Commercio a representação do Conque c.1mprav~ os escravos desembar<:ados da
selho Geral da. Província da Bahia, em que·
Costa da Africa em um dia, e no dia seguinte
pede a extinc;:ão da Conservatoria das Mat-os admittia no Arsenal ganha;ndo 640 réis, e
tas dos Ilhéos, para na fórma do que fôr·
assim fez a sna fortuna.
vencido, orgamsar um Projecto de Lei geral
para a extincçi\o de todas as Conservatorias.
Dando-se POt: discutida a ma teria, -- Luiz José ele Oliveira.
e sendo submettida a v:otos a approFoi ;;,poiado.
·Vação da Resolução em geral, e a
O Sn. ALMEIDA E ALBUQUEllQUE: - A
do 1" :u tigo em particular, decidia-se
Propo~>ta dev-e ser desprezada, porque a Conpela affirmativa.
Os arti.gos 2°, 3° e 4° foram appro- stituição não permitte semelhantes privilegies de córtes de madeiras. O R.egimento da
vados.
Conservatoria
das Alagôas foi organisado po.Aipprc-vc•U:·se lfi•na!lmJente a Resolução pala ser enviada á Commissão sitivame·nte pa~a enl'iquecer a um certo homem, como de facto se em'iqueceu. 'Para todo
dc-s Sr~. Deputados.
mundo ficar convencido do grande mal, que
causam todas ~osas Conservatorias, e de que
Begu.nela parte ela Orclen~ elo Dia
nenhuma deHas deve existir, bastará a lemSeg,Jio-se a ultima discussão do Pa- branga de que um páo cortado ha mil annos
recer r1a Commissão de Fazenda e servirá de corpo de delicto no fim de todo
do Conselho Geral da Província da esse tempo. Eu vi que o primeiro .pão, que
•Bahia acerca da extincção da Con- se cortou na Ilha .da Madeira estava alli serservatorl a das Mattas, estabelecida vindo todos os annos para materia de corpo
de delicto. E' preciso acabar por uma vez
na Comarca dos Ilhéos.
com todas esca,; infames ladroeiras. Voto conO 1Su. Bor:cEs: - Ainda estou pela mes- tra a Proposta, mas quero, que vá á Commisma opinião, em que estava, quando assignei o são para se prupôr uma medida geral.
Pare ~er da Coramissão; isto é, que a RepreO Su. MAuQuEz DE BAUBACENA: - Cada
sentação, envolvendo negocio geral da Na- um de nós .vóde arra;njar em Projecto essa
ção, e que interessa com espec.ialidade á Ar- medida geral, que se pretende, e é por isso
1
mada do Imperio, excede por isso as attri- que eu peço a V. Ex. de convidar ao nobre
buições do Conselho Geral, segundo as dis- Autor da Indicação .para unir-s·e á Commisposições do paragra.pho 1° do artigo 8·3 da são d-:; .Fazenda, e auxiliai-a ne~te trabalho,
Constituição. 1~ntendo que tanto essa Conser- visto que tenlo ·ella muitos outros a seu
vatoria, como a das Alagôas devem sem du- cargo, não poderá ultimar esse com a brevivida f)er extinctas, não só pelos s;busos, que dade IJUe conv6m.
ahi Sil commettem, mas até mesmo, porque
O Su. OLIYEIBA: - Nenhuma duvida teeu as creio de~·necessarias. Comtudo nada nho em auxiliar a Co.mmissão naquillo que eu
convém delib8rar sobre esta materia sem puder.
preceder Propof.la ou informação do MinisDe::t-se por discutida a materia e
tro da Marinl'"· afim de se adoptar uma mea•ppro'rou-se o Parecer e o Requerimento.
dida géral · a ede respeito.
o Su. OLrvEmA: - Estou pela mesma
Terce-int pa-rte ela Orelem elo Dia
idéa e accresc•~ntm"ei, que o Parecer volte á
Commlssão pa1·a esse fim.
Teve lugar a 1a discussão .do Pare1
Mand,•u á Mesa o seguinte
~ e r da Mesa sobre o Requerimento
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P<Hlre João Antonio Torres, em la,s outras Rwartições, porque de outra sorte
J;lede por certidão o resultado, ' os que não quizessem pot• este ou por aqueUe
teve o Projecto vindo da Camara motivo ir á fonte original do documento soSrs. Deputados acerca dos Em- licitado, viriam aqui pedil-o, como aconteceu
bargo~ oppostos na Chancellaria das com a exigencia do 'Diploma do Guarda das
Ordens Milita.res.
Galerias. E' preciso attendE>r, que os Officiaes da Secretaria não são de sobra, e que
O SR. AiliiEIDA E ALBUQUEHQUE: -Sr. este 11ovo expedíBnte vai sobrecarregai-os de
Presidente. Nãu posso conformar-me com o trabalho, •que ninguem gosta de fazer de graPalre~;er:
não descubro anotivo a,lg.um vara ça. A justiQa pôde manwu, que se passem
não passar-se a certidão. Diz o :Parecer, que certidões a c.uem preciaar dellas, mas ·não
ainda ·não está decidido passar-se ou não pas- que lhe sejaill aqui dadas com preferencia
sar-se; pois bem; decida-se agora. Na minha ainda quando tenha meios de as obter por
opinião deve passar-se aqui certidão de tudo outra parte. O Seriado não é uma verdadeira
menos do que ~e tratar em sessão secreta.
RmpartiQão Puh 1 lca desU.nada para o ·expeO SR. HormaUEs DE CARVALHo: - Sr. diente de toda a sorte de certidões.
Presidente. Quando noutra occasião se tratou
O ,SR. Ar.MEIDA ll ALBUQUERQuE:~A resaqui deste lles-ocio de certidões, eu fui de tricQão, que se quer impôr, equivale a uma reopinião que ;,;e dessem, ma.s não gratuita- cusação indirecta de toda a especie de certimente; o que disse então é o mesmo que dões. Como ha de um terceiro, estranho á oritorno agora a dizer; que:rr. quizer certidões g.ein do negocLo, que lhe é recommendado por
não deve s·er privado de a<> ter, uma vez que outro, antes de vir solicitar aqui a certidão,
pague os re<>pectivos Emolumentos.
de que necesaita, andar examinando s~ lhe é
O SR. BAinlC so: - Eu tambem convirei possível obtl;)l-n por alguma outra !R®arltiem que se pa~sem as certidões, logo que esse ção? Como a ·isso amontoar difficuldades sem
trabalho se niio vá retardrtr o expediente ne- precisão. Qua,ntv ao augmento de trabalho
cessarw da Secretaria. Qu.f!ndo o pretendente ser<á recebido tom satisfação, pois que delle
poder obter por outra HepartiQão o objecto resulta a vantagem dos Emolumentos. Porda certidão, não se lhe deverá passar esta ta!llto eu sou de opinião que se passem as
no S,enado. Assim se evita sobrecU~rregar a certidões, á ~xc:epQão daquelles objectos que
, Secretaria com um ·novo trabalho, que muito só forem tratados ·em sessão secl'eta.
bem poderá ser de diff,iell desempenho nos
mezes da.s sess5es. Isto ó o que me parece
>Dando-se por discutida esta mateque será conveniente determinar.
ria, e ::endo posta á votação, foi reO SR. OLIVEIRA: - Determinar, que não
jeitado o Parecer.
se passem çertidões, senão quando fôr imPedlndo enk'\o a palavra, disse
possível obtekw por outl!l.H Repartições, vale
o mesmo que negai-as. Quem é, que andará de
O :SR. SA'l'URNINO: -- Quando se enconHepartiQão em HepartiQão procedendo ,a esse tram duas proposiQões ess-encialmente contraexame'! Não compliquemos um negocio tão dictori:l·S, e SP, reconhece a falsidade de uma
simples, e de tão pequei1ft monta. Uma vez e outr'1 de nec%sidad-e, é Yerdadeira. Por eonque se mande pagar emolumentos, o numero sequencia tendo-se agora rejeitado o Parecer
de certidões nunca será tão grande, que de não se pam~m em certidões, segue-se estar
lJOssa estorvar os trabalha?.. PortU!Ilto eu tam- vencido, que ;;e passem.
bem voto qun tle passem todas as certidões,
O SR. PREB:iDENTE: - Se .UYesse vindo á
que forem pedidas ou seia por despacho do
Mesa
alguma emenda nesse sentido, assim se
Sr. 1' SecretaJ'io, ou ainda mesmo indepenentenderia
de ce-rto; mas 'Como não veio, deve
dente de despacho, como o Senado julgar meentender-se o contrario, não obstante a rejeilhor.
o SR. BARRoso: - Eu di.sse, que se de· Qão de fazer uma Indicação a -esse respeito.
o Sn. SA'rURNINO: - A seu tempo a favia limitar o e:{pecliente d3s certidões aos assumptos, que n5o se pudessem conseguir pe- rei.
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Qua.rta 1!a1·te da Orden~ do Dia

EntL·uu em 1• discussão o Parecer
da Mesa sobre o RequE;rimento de
José Bemardino Ribeiro Diniz, em
·que p~de ..por certidão a nomeação,
que teve pa:ra servir na Secretaria
do Senado.
O SR. SA'ronNrNo: mandar á M<:cqa. este

Pedi a palavra para

REQUERIMENTO
Ao Parecet da Commissão. Que não só
se dê ao Supplica:nte a certidão, que pede,
mas a outro c~ualquer que pedir, pagando na
.Secretaria os I~molumentos, que se acham estabeleeldos na Secretaria de Estado dos Necios d•J Importo. - Saturnino.
l!'oi lido e apoiado, e logo disse
O Sn. SArunNINo:--lllsta materia já está
vencida, quanto a mim, desde que se repro·
vou o outro Parecer sob1'e identico assumpto:
o que accrasce'1tarei agora foi o paga:mento
de emc.lumentos estabelecidos na Secretaria
do Imperio.
O Sn. RoD~IGuEs DE CARVALHo: - Estou
no mesmo principio em que estava, quando
pela r.rLmeira \' ez se ventilou esta ma teria;
não hil. direito nenhum para se negar certidões dos actoa do Senado, porque todos elles
são praticwdos publicamente, e não temos segredos; quando porém a todos aquelles actos
que sfto partl.cula~:es a outras Repartições, que
só aqui chegam por incidente, •nesse caso convenho, em q\Je a:s partes vão haver por lá
as suas certidÕt!S, .por isto em nada se prejudica o seu direito. Direi tamtem, que não
acho justo exigir emolumentos, não só por
falta rle Lei "'Je o determine, mas até mesmo p:J.ra se' ;~der sustent~r o principio de
não dar cflrtidões senão dos actos da Casa.
·o Padre João Antonio Torres, de que trata
o Pa~·ecer, qu~ acabou de discutir-se, tem
uma justiça immensa na sua supplica, por·
que elle pede .certldíl.o de um acto do Senado
que o interes~a. e é isso o que se lhe negou.
Faço ;10rtanto esta

INDICAÇÃO
Proponho que só se dêm certidões gratuitas quando ~e pedirem de actos do Senaelo, e que se nã.o passem de todos os que por
Officie vierem das Repartições, por poderem
as partes hal'ül-as dellas. Oarva.lho.
O Sn. BoP.0ES: - Apoio a Indicar..ão do
nobre Senador. Elu fui de opinião que as partes deveriam pagar emolumentos, mas á vista
do que ponder:nt o nobre orador, não duvido
desisth· della, pois adopta·ndo-se a sua proposta, nem corremos o risco de infringir a
Lei estabelecendo uma especie de imposto,
nem as partes poderão abusar da liberdade,
que se lhes dBixa de obterem certidões, porque essa .libm·du:de é limitada.
0 SR. SATURNINO: - Eu tambem estou
pela opinião jo ;illustre Senador, e peço licença para r0tirar a minha emenda.
Foi·lhe concedido retirar a emenda.
O .sr.. OLtVIüRA: - Disse um illustre Se·
nador, que nf:u ha Lei pela qual se mande
pagar aos Olfi!'Jaes da Secreta.ria emolumentos pelas certldões; mas eu quizera, que elle
me diasesse onde está a Lei que manda que
elles 11.ão percebam paga do seu trabalho.
Diz-se, que ist,) é uma especie de imposto,
porque .eu cons:dero essa determinaçil.o como
uma simples m~dida de Regimento, e de policia interna, o que é da nossa competencia,
porq'.le assim o manda a Constituição. Não
é com esses ernolumentos que os Officiaes da
Secretaria hão de pagar o aluguel da casa,
mas é isso todavia um correctivo para evitar
que alguem p•)t desenfado venha estorvar o
trabalho da SEwretaria com exigenciae de certidões, de que tal:vez não precise.
O Su. BArJwso: - Pedi a palavra unica·
mente ·para l'esronder ao illustre Senador,
porque fui eu que fiz uso da palavra - imposto. - Ainod& repi 1to, que o onus de emolumentos quB ~e preterrde impôr sobre o expediente das certidões, não ·estando autorisado por Lei, não se pôde exigir. Quanto a
dizer-s3 que eqtamos autorisados para tomar
essa delibera~ilo em consequencia do riosso
Regimento, niío me pareGe muito exacto, porque. esse Reg:mento flÓ pôde servir de Lei
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para :1ós, e para os Officiaes, e Empregados
da Casa e nunca para quem vier pedir aqui
uma nu outra çertidão.
Julgando-se sufficientemente dis·
cutida ·<Jsta materia, foi approvado o
Parecer, e Indicação respectiva .para
passar á ultima discussão.
A' meia hora depois do meio dia
o Sr. Presidente declarou, que a 5"
parte lla Ordem do Dia era - Trabalhos de Commissões - e convidando os seus illustres Membros para
entraNm nesté exercicio, os mesmos
Senhores se .retiraram aos seus Gabi-nete~.
llUSpcndendo-se por consecia a sessão.
A's duas horas da tarde, reunindo-se os ditos Senhores, continuou a
Sessão e o ·Sr, .Marquez de Barbacena ieu os seguintes

259

Geral .Ja Pro·rincia de :Minas Geraes, sobre os
excessos commetticlos pelo Escriv,ão ·eputado da Junta <la Fazenda Publica, que por
sua prop;ria autoridade, e em proveito seu
estabelecera .um novo Regimento para perceber emolumentos das certidões, que se pedem
por aquclla R(:partição, tendo por consequencia o dito Esrrivão incorrido nas penas de
Ordenações Ltv"·o 5o Titulo 72 em principio, e
pa,ragr<tpho lo, no qual se decla.ram as pcnas, que haverão os Ofíiciaes, que levam mais
do couteúdo il8lll seus Regimentos e constando da mesma Representação, que ella foi
igualmente _didl:.ida á Camara dos Deputados
e ao J.'oder EJ;wcutivo, é a .Commissâo de parecer que ao Governo pertence da•r direcção a
este negocio lJ''ra chamar este empregado á
effectiva resp.)Jlsabilidade, afim de ser pu·
nido na fórma da Lei, e que em tal caso
nada :.em de deliberar esta Commissão a este
respeito, ficanclo na Secretaria a mencionada
.Repre~entação.

l'ABEOERES

1." As Commissões do Fazenda e Comroerei!), examinando a Resolução do Conselho Geral da Provincia de Pernambuco, de 25
. de Fevereiro ú'=l 1830, sobre a construcçã!!l de
açude, é de p.1fCcer que a dita Resolução merece entrar em discussão pela importancia
da sua matel'ia.
Paço do Senado, 31 de Maio de 1831. Marquez de Bur/ictcena. Yisconde ele Brio
Leopoldo. A.nton·io Gonçalves Gomi,de.
João Rodrigltes de
Marquez de Maricá. Oarvalno.
,-4

ciü~r

1

2." ll.. Commissão de Fazenda, tendo examinad•J a Resolução do Conselho Geral da
Provinda do J\Iaranhão, com data de 28 de
Feverbiro de :!.831, sobre a prolongação da
Ponte denominada da Alfa:ndega até á baixa·
mar, é de parecer pela importaucia da materia, gue a sobredita Resolução passe a ser
discutida.
Pa.co do Senado, 31 d~ Maio de 1831. Marqu~;,z

cena. -

de Maricá. ilfarquez àe BarbaVisconde àe S. Leopoldo.

3. 0 A Commissão de Fazenda e Legisla·
ção, examina:r.do a Representação do Conselho
E

Paço do Senado, 31 de ú\'Iaio de
jJiarqucz de BctrbC1Jccna. Marqucz
ricá. - Vlsconde ele S. Leopoldo. de lnhau~bupe, - Pcttricio José de
e SUva .

1831. de Ma111arquez
AlJneida

Ficaram sobre a Mesa para entrarem na ordem dos trabalhos.
O ~k. Presidente marcou para Or·
dem .do Dia, em 1 o lugar, o Parecer
da Oommissão de Fazenda sobre a
Representação do Conselho Geral da
Província da Bahia .para a suppressão d" alguns impostos; em 2" lugar,
o ·Parecer da Commissão de Agricul·
tura 0 Óommercio sobre a creação de
um C~]dro Publico; em 3° lugar, o
Projecto de Lei sobre o modo de
pil'Ove;o: os lugares vagos uos Sena·
dores; em 4° lugar, derogando a Carta Régllt de 5 de Novembro de 1808,
que manda declarar guerra aos Indios
BugreH; o olll 5° lugar, trabalhos do
Commissão.
Levantou-se a sessão •ás duas horas
e cinco minutos da tarde.
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çC2s, 'jl.u-a QU·J o Sen.:üo conhecesse os n1oti·
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I vos,

em que Q Conselho da Província fundou
a pro])osta; vio-se bem a desigualdade, com
PRESIDENCJA DO SR. niSPO CAPELLÃ0·11IÓB
que esta imp;Jsição é repartida por quem exporta os generos da mesma especie, quando
Diseu.ssao elo Pa.recer cl.a Oomudssão ele Fa- o faz , or lll9.r ou por terra; todavia conhez.enclct son1·o a R.ep?·esenta~são elo Conse- cendo o Senacl0 que a ma;teria deve pertenlho Geml ela P1·ovincict elct Bahia. - Dis- cer á entra Camara, por versar sobre imposcnssão elo Parecer ela Oom?nissão ele Ma- tos, está ele a.c,;órdo com a opinião que a
1·inlw e Gucrm sobre ct Representação elo Commlssão emitte no seu Parecer, que creio
Conselho Geml ela Provincict ele M·inas.
estar ror iss0 nas circumstancias de ser approva.Jo.
Fnllaram JS Srs. Senadores: - Barroso,
Poste o Parecer á votação, foi ap9 vez0s; Satur,Jino, 2 vezes; Presidente, 6
·Provacl o. manrland01~se i·emetter offivezes; Marqlut de Inhn.mbupe, 8 vezes; Olicialmeute a Proposta ao Ministro da
veira, 2 veze<J: Almeida e A·lbuquerque, 9
Fazenda, para este enviar á Cama;ra
vezes; Marqu::Jz de Maricá, 1 vez; Carneiro
clr .s Sr.:~. Deputados.
de Campos, 1 VE•z; Visconde de Congonhas, 1
Segui lJ-Se a ultima discussão da
vez; Marquez de Barbacena, 4 vezes; RodriCommisroão de Agricultura e Comgues de Ca;rva.~llO, 3 vezes; Conde ele Valença,
mercic, sobre a proposta do Conse1 vez; Vis·conde de Alcantara, 1 vez; Sanlho Get al da Provinda de Pernamtos Pinto, 1 ve:l.
buco, ·sobre a croação de um Celeiro
Publico na dita Província; e acerca
Achando-se presentes 27 Srs. Senadisto cli:>se
dores, a brio-se a sessão; e, sendo ·lida a acta da anterior, para fallar soO Sn. PnEsmENTE: - Esta p.roposta tem
bre ello., pedio a palavra e disse
muitos artigil3 e se o •Senado quer ouvil-os
ler, o Sr. 2" Secretario pôde fazer a leitura.
O Sn. BAnnc.so: - Quando hontem se de·
O Sn. BARr.oso: - Eu não vou fallar socidio, que e_pta Representação fosse á Com- bre a ma.teria.. mas sobre a ordem. Perdoe-me
missão de Gu(,rra, eu requeri que á mesma V. Ex. mas e..t julgo que é o Pa·recer da ComRepres•mtaçã.o se unisse um J>arecer da Com- missão, e não a proposta, qu.e se não pôde
missã0 já dado, para )38 tomar em conside- considerar sim~ltaneamente sem perverter a
ração, por ser identica a materia; creio pois ordem, e confundi.r a discussão; .Porque além
que o Sr. 2" Secretario deve fazer a altera- de se misturarem as idéas, o Parecer deve
ção na. fórma vencida. O Parecer de que fallo ter d nas c1iscu.:sões, 11a fórma do Regimento
é rel.üivo ao3 Officiaes de Quarteirão dos da Casa, e a proposta deve ter uma só na fôrJuizes de Paz.
ma ela Constituição.
o Sn. PnmsmENTE: - Eu só puz o Pare·
o Sr. 2" Secret:Hio corrigio a Acta cer á discussii.o o offereci a leitura da Pro·
na Iórma requerida.
posta para mu~tração do Senado, se assim
E nii J 11avendo expediente, entrou o qui,.esse.
em ultima discussão o Parecer da
o su. MABQUEZ DE IxnA~IBUPE: - O nobre
CommiGsfio de Fazenda sobre a Re- Senador não percebeu o que disse o Sr. Pre•presen<ação do Conselho Geral ela sidente, que agora repetia o que já tinha dito,
:Provincir., e para falla1r sobre elle Eu, porém, pedi· a palavra para dizer que me
acho muito perplexo sobre o Parecer que a
·pedio a palavra e disse
Commissão dá acerca ela proposta, não obstan0 Su. SNrumnxo: ~ · Este Parecer foi te as razões qu~ alli se allegam. A Proposta
discutido .sufficientemente na outra sessão. Os tem alguma cousa de especial, que me faz
nobres .Senad'">Ies, que conhecem ocularmente \balançar muito sobre a sua rejeição, pelas
a Provincia d 3ram todas as precisas illustra· circumstancias que s'i'ío peculiares áquella Pro·
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dai sobre as circumstancias peculiares de Pernam·

vincia. Todos sabemos que a Província
Pernambuco, e mesmo a das Alagôas, tem soffrido por tempos duraveis o flagello da fome;
flagello que horroriza em sua consideração, e
faz cogitar sériamente aos encarregados do
bem publico de procurar o remedia para o
remover. O Conselho da Província, que c o·
nhece de perto este mal, e que tem o seu
cargo o bem dos Povos do seu territorio, propõe este meio, e não devemos suppo.r que não
meditasse nos inconvenientes que o msmo
meio oliferece; vorque na generalidade ,são
salientes, mas que em casos particulares podem ser modificaveis, a ponto de desappare·
cerem á vista dos males, que o remedia quer
atalhar. Eu sei que em regra, toda a restricção posta ao Commercio lhe é nociva; que
o melhor meio de se ter abundancia de um
genero, é pol-o livre ele toda a sujeição, ou
monopolio, porque o interesse elos particulares faz sempre levar os productos da Agricultura ao lugar onde ha falta delles. Com tudo,
estes princípios, que no geral são verdadeiros,
podem soffrer suas excepções, quando as circumstancias locaes o exigem. São estas circunmtancias, que pesou o Conselho, e que o
f.izeram aberrar das regra,s geraes de eco"
nomia. 'Não entro no particular destas cir·
cumstancias, porque se não trata da proposta,
mas do Parecer; porém, vejo que se approvar
o Parecer, cahe como consequencia a proposta,
e cahe sem discus::~ão uma providencia que o
Conselho propõe como remedia á fome, que
muitas vezes assola a Província. Quero com
isto dizer que não é possível discutir este Parecer sem ter em vista a materia da proposta.
Se o Pa.recer cahir, entra a proposta em discussão, e poderá tambem cahir, ou ser approvada como está, ou com emendas; mas então
nenhum escrupulo me restará, depois de ver
discutida a materia; mas se o 1Parecer fôr
ap]H'ovado, como elle diz que se rejeite a proposta, rejeitada fica, e cahe uma proposta so·
bre materia tão ponderosa, sem que o Senado
tenha pesado os seus fundamentos; o que parece muito m'áo. O Parecer está em verdade
em discussão, e não a proposta; mas eu lembro que pôde este Parecer ficar adiado ainda,
para se discutir juntamente com a proposta,
afim de comparar as razões·, que dá a Càm·
rri.issão com as em que o Conselho funda a
mesma proposta, afim de se L<Jnhecer de que
parte ha maior força. Eu não queria fallar

buco, porque isso é fallar na proposta, que
não está em discussão; mas a connexao quP
tem o parecer com a sua materia, me obriga
a expender mais alguma cousa, para reforçar
o 'Requerimento, que quero fazer sobre o mes·
mo parecer. Pernambuco é, como já disse,
flagellado em annos de secca com a falta de
viveres de primeira necessidade, e esta falb.
faz subir o seu preao a tal ponto, que fica
fôra das possibilidades dos pobres; apparece,
é verdade, o supprimento de outras Proviucias, mas apparecem tambem monopolistas e
atravessadores, que põem o preço ao genero
como lhes parece, e desapiedadamente se
aproveitam da miseria publica para enriquecerem. Então é que apparecem os males do
1110nopolio, e não no monopolio das Camaras,
I que são obrigadas a conserva.r o preço razoaI vel; o caso da necessidade não é o em que se
fundam as regras geraes da economia politica,
o estado de fome faz muitas vezes variar as
regras consideravelmente, e esta variação é
sempre filha das circumstancias locaes, onde
se soffre o flagello. Finalmente, eu não fali o
sobre a materia da proposta mais, porque não
está em discussão, mas requeiro o s,diamento
do Parecer, no modo que já disse, e por isto
mandarei á Mesa a seguinte
,INDICAÇÃO

Ainda que pareQam attendiveis as razões,
em que se fundamenta o Parecer, requeiro o
seu adiamento até que se ponh;t em discussão
o Projecto do Conselho Geral da Província de
Pernambuco, para se deliberar á vista della,
e de cada um dos artigos, o que mais convier.
Mnrqucz tle Jnha1nbttpe.

Foi apoiada.
O S!l. OLIVEIRA: Eu voto contra a in·
dicação: primeiramente, •porq.ue é contra a
lettra expressa da Constituição, que manda
que as Propos-tas dos Conselhos Geraes não
tenham mais que uma discussão, e do modo
que a indicação providencia, trata-se dua-s vezes do Parecer da Commissão, e depois vem
a entrar a Proposta em 3" discussão; em segundo ~ugar, não pôde por 'fórmra a.lg(uma
passar a ·Proposta, que é contraria a todos os
principias de economia politica, e eu desejaria
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que tambem se abolisse o estabelecimento, Que
a illahia tem neste genero, qu tanto mal tem
feito. Sobretudo, esta Proposta nunca póde
ser aqui approvada, porque envolve um imposto do quatro vintens em cada alqueire de
grão no celeiro; o que só é da competench
da outra Camara. E' portanto o meu voto,
que se approve o parecer da Commissão; vá
a Proposta á Camara dos Deputados, para o
que não é preciso o adiamento do iParecer, contra o que eu me pronuncio.
O SR. BARRoso: - Eu tambem não posso
votar pela indicação; o Projecto ha de entrai'
em discussão, e é por isso que eu ha pouc~
disse que se não devia considerar em discussão o mesmo projecto; a Indicação vai por
consequencia providenciar no que já foi deci·
elido .•Embora por um motivo qualquer, votasse no Parecer da Commissão como materia
principal, nem obsta que se tttscuta depois o
Parecer. Esta medida de se enviarem como
regra geral as P.ropostas dos Conselhos á Commissão respectiva, foi por mim solicitada; e
o Senado anm~io a isto, porque, tendo d!t
soffr.er as Propostas uma só discussão, como
a Constituição determina, é sempre prudente
que a Commissão, (}Ue se suppõe particula.rmente mais instruída na materia., a examine
com madureza, e dê o seu Parecer, pois que
ha sempre risco em que materias graves se
dividam rapidamente, como acontece em uma
S'Ó discussão.
lVIas nunca o Parecer da Commissão pôde
prejudicar a di3cussão que a 'Constitui.ção
manda que tenham as Propostas dos Conselhos, e que se não devem por isso supprimir,
porque seria faltar a um preceito constitucional. Tambem se não pôde fazer cumulativa
a discussão do parecer com a da Proposta,
porque, como já me parece que hoje disse,
além de ser muito confusa uma tal discussão
e contra o que manda o Regimento, o Parecer
tem duas discussões, e a Proposta só deve
ter uma. Por estas razões eu voto contra a
indicação. Ora pelo que pertence ao Parecer,
tambem voto contra elle, porque me parece
bastante, e que a Commissão diz para que se
rejeite a Propsta; a materia é muito grave,
e posto que pareça que se possa adoptar, comtudo, talvez que sendo emendada, se ache que
pôde passar; e pelo que toca o pertencer ou
não a materia a esta Camara, na mesma discussão se decidirá.

0 .SR. AL:~IEIDA E ALBUQUERQUE: 'EU
escusa.v'a falhor, porque todos nós saJbemos
que, quando aqui se assentou, que os :Projectos para dizer se eram bons, ou máos, foi
para se emendarem; opinião que eu nunca
segui, nem seguirei, porque sou de parecer
que as Propostas devem passar taes quaes,
ou serem .rejeitadas. Eu não sei que as Propostas emendadas passem na outra .Camara,
ao menos não me consta; lá ellas .passam,
como vem ou são rejeitadas, e é tambem a
minha; mas isto não tem nada com a questão;
a indicaçã.o do nobre Senador não é necessaria, porque ou o Parecer da Comrnissão se
approve, ou não; não se pôde alterar a mar,
cha, que está estabr tecida para as propostas;
ellas hão de forçosamente passar ~por uma
discussão como a Constituição determina.
0 SR. MAUQUE!l DE lNHfu\IBUPE: Re·
queiro que se leia o Parecer da Commissão
(o Sr. Saturnino leu). O que eu vejo é que
a minha logica não é boa; diz o Parecer da
Commissão que este Projecto não é digno da
attenção do Senado; sendio appróvado \{)s'·~e
Parecer, tem cahiclo o Projecto; isto é que eu
fui evitar; eu não entro na questão de saber
se é utU ou se está nas circurnstancia,'l de
passar; não trato da ma teria, eu trato do
Parecer; diz elle que o Projecto não presta,
nós appi·ovando o Parecer da Commissão, é
uma consequencia immediata cahir o Projecto,
se isto não é assim, é falta propria da minha
fraca intelligencia; mas, approvado o Parecer,
eu não sei como pôde tornar a vir á discussão
a P·roposta. E' isto o que eu acho contradictb·
rio, na minha indicacão fui acautelar que,
passando o Parecer, se rejeitasse o Projecto,
pois c1ue já não .podia mais entrar em discussão, ·porque o mais é entrar nesta
contradicção;
fica rejeitado, e discuta-se
pa1·a ver se não fica. Finalmente se o Pare·
cer da Commissão diz que se .regeite a Proposta, o que quer dizer approvar este Parecer,
senão que se rejeite a-Proposta? Se se rejeita,
como é que se quer discutir uma matria rejeitada? Eu não entendo, será falta minha.
O Sn. ALliiEIDA E ALBUQUERQUE: - O que
diz o nobre Senador é assim, mas é preciso
lembrar que a Commissão, não é encarregada
de dar Pareceres sobre a admissão ou rejei·
ção das Propostas dos Conselhos, e portanto a
Commissão fez o que não devia. Apparece uma
Proposta, o Senado determina que, antes de
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fazer o seu juizo, vá á Commissão; a Commis- 'será melhor compensado o seu trabalho; consão diz que não pres.ta, mas como posso eu venho emquanto me não convencerem, não
votar contra o Parecer da Commissão, se eu posso deixar de approvar o Parecer da Comhei ele fazer o meu juizo sobre a Proposta, missão, e de dizer nesta occasião que se deve
quanto a mim, nada me importa que o Pa- prescindir ele tratar do Projecto, pela razão
recer diga que presta ou não presta; eu não de que estabelece um imposto, que é, como
tenho obrigação de seguir ou vota.r pelo Pa- eu já disse, quatro vintens em cada alqueire
recer da Commissão. Torno a dizer, a Com- de grão, e se é imposto isto, não o devemos
missão fez o que não devia, porquanto, o que nós estabelecer, se111 que venha iniciado ela
se esta;beleceu foi que fosse á Commissão para outra Gamara. Portanto, deve passar o Pareena alterar aquillo que assentasse que era cer da Oommissão, por ser justo, e fundado
digno de attenção e emendar; mas nunca para em prudencia; não se deve nesta Casa trat·ar
rejeitar, porque faz apparecer a contra dicção, de Projectos, cuja materia não lhe pertence.
que notou o Sr. Marquez de Inha.mbupe, a
o SR. MARQUEZ DE MARICÁ: - As Comque eu não sei como se possa responder.
missões sentem diff'culdades para conheceO SR. BARRoso: - Eu respeito os talentos rem o fim a que lhes 1 são mandadas estas Ree luzes do nobre Senador, que fez a Indicação, soluções; porque, se é para opinarem sobre
não duvido da sua boa logica; mas eu disse a sua fórmula, é preciso dizer se esta está
que punha em duvida aqui!Jo, que eu julgava ou não, segundo as regras estabelecidas; se
que não se eleve pôr; e demais, vamos cah 1.r ella é fundada em justiça ou direito, é tamna incoherencia de vir a ter a Proposta 3 dis- bem .Preciso dizer-se, se tem precisão de
cussões. O Parecer deve ser rejeitado, quando emendas ou mesmo se .tem erros grammaticaes,
não seja por sua materia, é por sua fórma. etc. o certo é que a Proposta não pôde ir
Se é boa ou não, a opinião da Oommissão não á Oommissão, senão para que ella emitta a
sei; isto ·o Henado decidirá, quando se tratar sua opinião; e quando se lhe não indica esdo Projecto. Rejeite-se pois o Parecer da Com- pecialmente 0 ponto sobre que deve versar
missão, que é contra a Constituição rejeitar- 0 Parecer, a Oommissão se julga obrigada a
se uma proposta de um Conselho Geral de ,fallar em tudo, encarando-o para todos os
Província antes de entrar .em discussão. Por- lados; comtudo nunca se póde suppor que o
tanto, tenho dado a explicaQão; e parece-me Parecer de uma Commissão possa fazer disque nas minhas expressões não offendi o no- pensar a discussão da Proposta, porque só
bre autor da IndicaQão, e se o~fendi, haja de se expõe summariamente as razões em que
a Commissão se funda; e sem entrar na mame perdoar·
0 SR. OLIVEIRA: ·- 1EU já disse que não teria das Propostas, o Parecer soffre duas
devia passar a Indicação contra a lettra ex- discussões, onde se ampLiam as razões da
pressa da Constituição; como os negocios doa Oommissão ordinariamente pelos seus MemConselhos Geraes de Província já vem prepa- bros, e 0 Senado as toma em ocnsideração,
rados, julgou a Constituição que bastava uma para approvar ou rejeitar, como entende, o
discussão, isto é expresso no artigo 85; que
Parecer; mas isto nada embarga que a Promotivo pois ha para que vá á Commissão, e
posta se discuta; e nem se diga, como já se
depois de ir, ha de vir a ter tres discussões?
disse que a Oommissão não fez o que devia,
Isso é que eu não sei salvar, só se queremos
,
porque uma vez que a Propsta lhe foi mauprolongar os negocios anti-constitucionalmendada, como se lhe não indicar o ponto sobre
te. Eu desde já requeiro que as Propostas entrem em discussão, como manda a Constitui- que havia dar o seu Parecer, ella a encarou
pelo lado mais geral, isto é sobre a sua utição. Agora, quanto aos: motivos que se deram
!idade; e se a Oommissão julgou, porque aspara a Indicação, emquanto me não conven<1orem, hei de dizer (o que tenho até por expe- sim o entendeu, que a Proposta devia ser
riencia, de muitos annos), que a concurren- rejeitada, que havia de fazer? Eu não sei qu11
cia não é que faz a barateza dos generos, que devesse fazer mais nem menos do que fez;
agricultor, desde que conhece que 0 seu isto é, expor francamente a sua opinião e
0
genero tem .mais sab)tda., leva-o para onde depois o Senado em sua sabedoria resolvesse
mais se necessita delle, onde lhe parece que o que lhe parecesse melhor. As razões da Com-
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missão foram os priuClplOs, que tJnsina a.
mais illustrada economia politica; se a Pro·
vincia de Pernambuco, por suas particularisimas circumstancias, tem elementos capazes
de fazer variar estes principios, a Commis·
são não tinha membros com conhecimentos
locaes, que lhe manifestassem esses elementos; mas na discussão da Proposta, ·elles devem apparecer, e então se verá de que lado
está a razão.
Posta á votaQão, a ]ndicaQão do
Sr. Marquez de Inhambupe, foi ap:provada para ser dada a, Proposta
para ordem do dia.

1

I

Passou-se á 1' e 2• discussão do
Parecer da Commiscsão da Marinha e
Guerra sobre a Representação do
Conselho Geral da Província de Mi·
nas, acerca dos obstaculos que entorpecem a marcha dos Juizes de Paz,
pelo embaraQo que põe os Commandantes dos Corpos de milicias, sobre
serem nom(;adas Praças dos seus Corpos para Officiaes de Quarteirões; e
juntamente um Projecto de Resolução, vindo da C m1ara dos Srs.
Deputados o anno 'Passado, sobre
este mesmo objecto.

O SR. BARRoso: - Como V. Ex., quando
hontem deu para ordem do dia o Parecer da
Conunissão, deu tambem o Projecto, eu creio
que sobre o Parecer nada ha a tratar pró ou
contra, porque o Projecto envolve a materia
do Parecer; elle diz (·principiou a ler) .
O Sn. PHESIDENTE: 1 Vai-se. ler a Representação do Maranhão, para ficar tudo em
discussão. ('O Sr. 2° Secretario leu. )
0 SR. MARQUEZ DE BARBACENA: - 0 Pa-.
recer da Commlssão, sendo, como é reconhecido, uma verdadeira informação, sobre -a
Proposta, não pôde deixar de ser como tal
entendido, e então é a discussão promiscua,
e ganha-se tempo; e pelo que toca ao Projecto, elle envolve esta materia como caso par. ticular della; e então discutindo-se, se elle
l\ôr aJpprovado, fica dada uma providen,cba
geral 'onde entra Minas; e a Resolução sobre
Que ha o Parecer,-. prejudicada; mas se o
Projecto cahir, nem por isso julgo que se
deve deixar de discutir a ResoluQão e o
Parecer; porque, pó de ser que nno convenha
a materia como medida geral; mas que to·
davia convenha parcialmente a Minas.
0 SR. BARROSO: - A materla não admitte discussão, é objecto já .prevenido no Se·
nado. E' uma ResoluQão que passou em ambas as Camaras; mas que não obteve Sancção;
a reclamaQão é geral nas Províncias, e eu
estou que ainda que se pudesse fazer algum
adiamento, devia prescindir-se delle, e passar
como está.
O SR. MAHQUEZ DE ll<rHliiBUPE: - A Representação do Maranhão é fundada em muiDeciclio-se que ficasse para ordem to bons princípios; os juizes de Paz precisam
tio dia.
muita gente para desempenho das funcQões

O Sn. PnESIDENTE: - Fica adiado para
amanhã.
O Sn. CARNEmo DE OA:e~rros: - Para que
é gastar tempo em demorar uma Resolução,
cuja materia claramente não pertence a esta
Camara, porque envolve impostos; eu creio
que se V. Ex. a .puzer já á discussão, nenhum
dos nobres Senadores duvidará de votar que
seja remettida á outra Camara.
0 SR. MARQUEZ DE lNHAMBUPE; - Segundo o nosso systema, deve ser dada para
a ordem do dia; tudo o mais é transtornar;
e não me parece prudente que assim se decidam rapidamente os negocios de uma Província; além de que, o objecto é ponderoso,
e nós temos aqui harmonizado algumas couc>as de modo que não exorbitamos das attribu!Qões desta Camara, e para que se não po·
derá fazer o mesmo aqui 'I Não se poderá eli·
tninar este imposto, e fazer o estabelecimento tal qual se propõe? Eu requeiro que V. Ex.
ponha a Proposta para ordem do dia, afim
de que, em andamento regular, se discuta
artigo por artigo.
0 SR. PHESIDEN'l'E: - Eu assim O entendo, mas agora espero a decisão do Senado.
O Sn. AL:NIEIDA E ALBUQUERQUE: - Pó de
dar-se muito embora para ordem do dia, mas
esta Proposta não pôde ser por fôrma alguma admissivel, .pela sua materia despertada;
a mesma Província já teve um armazem de
sal, e v! o-se o que delle resultou; mas sigamse as formalidades.
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que têm a seu cargo, e na segunda linha é
sem duvida onde se acha a melhor gente, porque nós todos sabemos que . apezar elo trabalho que lhe recahe, todos querem antes ser
Milicianos do que estarem ex•postos a ser
recrutados para a 1• linha; não parece comtudo justo que o Juiz de Paz possa escolher
os Milicianos, que quizer, contra a vontade
do Chefe, que póde ter alguns soldados muito bons, e até capazes de serem Officiaes Inferiares, e Officiaes, e que os perca, ou antes
que os perca o serviço, sem que o andamento
dos negocias do Juiz de Paz padecesse, pois
que se poderiam a,char outros; emfim podem
haver abusos de parte a parte, que deveriam
ser acautelados; talvez pela falta da prevenção aos abusos a que a Resolução como está
póde dar lugar, ella não tivesse a Sa,ncção.
Esta regra póde ter excepções em alguma~:
Províncias, segundo o numero dé tropas: mi·
licia.nas que houver em relação á população.
Posto á votação, o 1 o artigo, foi approvaclo.
1Entrou em discussão o 2" artigo e
disse
O SR. MARQUEZ DE lNHAMnurE: - Voto
pelo artigo, porque elle é ainda mais amplo
que o Requerimento do Maranhão; elle exceptuou os Commandantes de Companhia, e o
Projecto tambem os inclue, só exceptua os
Majores e Commandantes do Corpo.
il?ondo-se á votação o artigo foi approvado, assim como todo o Projecto
para passar á ultima discussào.
Teve 1ugar a 1n discussão elo Pro·
jecto ele Lei sobre o provimento da
vacatura do lugar de Senadores, e pedindo a palavra, disse
O Sn. MARQUEZ DE lNHAiiiBUPE: - Peço
que seja tambem lido o Parecer ela Commissão, que propoz algumas emendas, que devem
ser tomadas em consideração (foi lido) . Essa smenda, que lembra a Comissão, tem duas
fallalei em occasião opportuna; a segunda é
relativa á epigraphe, que pela sua mudança,
ou que a Commissão substituio, torna a disposição objecto de Regimento, quando o Projecto era com medida legislativa. Creio pois
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que antes de se principiar a discussão, se
deve decidir este preliminiu!,, isto é,, se a
materia é objecto de lei, ou se ha de fazer
parte elo nosso Regímen to interno; mando
portanto á Mesa a este respeito o meu
REQUERHIEN'l'O
Requeiro que o Senado decida primeiro
que tudo, como questão preliminar, se a materia deste Projecto eleve ser propos:ta como
lei geral, ou se fazendo parte do Regimento
interno desta Cama r a. - Jvia1·q·uez (le Inhamuupe.
O SR. iVIARQUEZ DE BAnnAcENA: - se·· o
nobre autor do Projecto estivesse presente,
eu estou bem certo, que el!e seria o primiro
em approvar a mudança de Projecto de Lei
1 para artigo do nosso Re9imento. Nós: vimos
que, sem que ninguem atacasse as Prerogativas deste .Senador, elle mais que ninguem
pugnou, porque, nem o Governo, nem outra
qualquer' autoridade tivesse a menor ingerencia nos objectos ela Casa. O mesmo Senador
mostrou bem s:ua opinião, quando se tratou
de um Senaclior; que sahio clol )lmper~o.
Quanto a mim, parece-me que esta materia
é puramente regimental, pois que se trata
de providenciar sobre as faltas commetticlas
pelos Membros da Casa; é portanto o meu
voto, que o Projecto ,de Lei se transforme em
'artigos ele Regimento interno.
0 SR. BARRoso: - Este Projecto tem clis·
posições que são privativamente objectos de
Regimento interno, e até se vai em parte ele
accôrdo com o que se tem já praticado por
nós. O artigo 1° foi executado em um precedente, concedendo-se escusa à um Senador
nomeado, que pedio dispensa, não tendo ainda tomado assento. Ha porém outros artigos:
que a passarem como estão, devem ser materia de Lei; e eu espero que passando o Pro·
jecto como parte do Regimento, taes artigos
serão eliminados. Vejà finalmente uma disposição, que não me parece ter lugar sem
que a Constituição se reforme. Taes cousas
eu creio que se elevem muito tomar em consi·
cleraçiio, e que do Projecto em geral, assim
como está, se não póde dizer que é mat~ria
do Regimento, ou ele Lei, porque tem artigos:
que pertencem a uma cousa e outras a outra.
O Sn. AummA E ALBUQUERQUE: - Do diil·
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curso do nobre Senador se vê que uns artigos
devem tratar-se como fazendo parte do Regimento. interno, e de outros como de lei; "donde
se conclue que este preliminar se não póde
dcidir sem C<:~cussão particular de cada artigo, e que a decis·ão não pôde ser uma para
todo o Projecto; mas eu nesta parte discordo
do nobre Senador, .porque sendo a materi:~.
de todo o Projecto marcar o modo com quG
o Senado se deve haver com aquelles de seus
Membros que deixam de comparecer com causa
ou sem eUa, não sei que ·semelhante objecto
possa pertencer senão ao Senado, e não á outra Camara, e se não entra nisto a outra Camara, como se pócle dizer que é o objecto ele
Lei; mas se se quer os artigos, e clepoi3 de
vencidos se pócle então decidir se é obejcto de
Regimento, ou de Lei.
0 SR. BARROSo: - Eu já indiquei o artigo que se julgou materia do Regimento, que
foi o primeiro, e disse que sobre elle havia já
um precedente, e ainda indicaria mais se o
Pirojecto se estivesse discutindo ~artticulada
mente; e agora para exemplo do que julgo
ser materia de Leis, fallarei no 7°, que diz
(leu); não trato de ser a falta com causa,
ou sem ella; se houver causa, não cabe punição alguma; mas como se pôde suppor artigo
de Regimento o conceder honras e regalias a
um cidadão, que deixa de ser Senador, que por
consequencia já não é membro desta Casa? Tocarei ainda em outro, que me parece não caber nos poderes ordinarios do Corpo Legislativo, porque falia em expulsão por Sentença
condemnatoria: eu não sei que um illJmprego,
que a Constituição fez vitalício, se possa tirar
por nada que não seja por um artigo constitucional? 1Eu não o vejo na Constituição; este
é cá o meu modo de pensar; não será de outros; mas se esta materia entrar em discussão, eu darei as minhas razões; por hora só
fallei nestes artigos para provar a)o nobre
Senador que toda a materia do Projecto não
podia ser encarada de um modo só, e que por
consequencia não se podia estabelecer o preleminar que se pede,
0 SR. MARQUEZ DE lNHAJIIBUPE: - 0 nobre Senador, parecendo enunciar-se contra, é
a favor da opinião que combate; todos nós
queremos que este Projecto seja materia de
Regimento, logo o que se achar que o n'ão
pôde ser, elimina-se, porque fica em contra-

dicção com a natureza do Regimento se encontrarmos na discussão ·artigos neste caso,
põem-se fóra do Projecto, e tudo fica cohereute.
0 SR, ALMEIDA E ALDUQUERQUE: - Per·
gunta1:ei eu, Sfl "ica:r vencido que o Projecto
é materia õ.e Regimento, ficaria em pé esta
decisão? Todo'! dirão que sim; ora, acontecendo isto, cou~o é que depois de vencido um
artigo se ha de perguntar se elle é materia
de R\'gimento ou de Lei? E' por isso que
digo qp.e o pr.::llminar não tem luga<r nenhum:
discutam-se, e approvem-se os artigos, ou reprovem-se, e depois se verá a que pertencem
os que ficarem approvados.
0 SR. MARQTJEZ DE lNHAl\IBUPE: - 0 que
pedi na minha Indicação é que se decida se
a materia des';e Projecto deve ser tratada
como Lei ou como Regimento da Casa, posta
esta decisão, se fôr como Lei, eliminou-se o
que portence ao Regimento; tire-se o que faz
objecto de uma Lei; sem a decisão que p.eço,
o que far:amos era discutir ao mesmo tempo
o Regimento, e uma Lei, mas isto, além de
ser muito irrf;;gular, .eu perguntarei o que se
havia de fazP.c de um artigo, que depois de
a,pprovado come se quer, se decidisse que não
era objecto de Regimento? Havia publiéll<r-se
esse artigo, ou ainda que fossem dons ou
tres, romo un1·a Lei! Seria uma Lei desconchavada sem principio, nem fim! Ora -se isto
se não pôde b..-~er, para que é discutir e app.rova:r um artigo, que não vem para parte
alguma? Eu p.i\o vejo nisto regula:ridade, portanto ainda Insisto que é necessario decidir
o preliminar que propuz.
O Sn. ALi.'IEIDA E ALBUQUERQUE: - Não
sei con•:o me hPl de eX'plicar para ser entendido. Fí!te Projecto é um todo composto de
partes heterogéneas; umas cousas pertencem
ao Regimento, ljutras á Lei; nisto concordam
todos os nobr.e~ Senadores; e se isto é assim,
cOlllo posso eu, ou como pôde o Senado responder de uw modo .só pa:ra tudo? Se mE) forem perguntat1ç· a cada artigo o que me parece, ru pode~·ei responder, mas a todos por
uma vez, é-m3 impossível, salvo se ae contentarem ocmo eu uízor, que o Projecto tem
materia para t".tdo que se quizer; e o que é
fazer esta pergunta a cada artigo? :E' discutir cada ull'. delles em separado; porque
ainda mesmo sobre cada artigo se não pôde
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que llloJ disse, ,1ue houveram 9 mortes ou pes· destas, e o Senado nito sabe nada! Então é
soas ãSsassin·a.nn.s! São precisas providencias excusado virmos aqui, e a Nação estar fazellenerg!ca.s, e t·~Jvez que a sessão secreta, eqmo do des·peza! Não sei como entendendo eu <1ue
disse a nobre Sena:dor, désse moti•vo a qu~ se um artigo não deva passar ·sem ser emenfizesse hontem a Lei, e se dispensassem to- dado, hei de suffocar o meu sentimento, voda-s as fomnah<lades. Espero que o Senado a ta•n do por elle, e tornando n ullo o fim para
tome 'Jm con:;ideração, eu acho até necessa,r·io que a Nação me tem aqui, eu <não me hei ele
que hoje me;>mo se discuta, e vá para a San- nunca accommodar com tal doutrina, quD ~re
duz esta casa a perfeita nullidade.
cção. Isto é o IJ.Ue se espera.
0 Sn. DUQUE ESTRADA: - .Parece que O
Ü Sn. i\iAI;QUEZ DE BARBA CENA: ~ 0 que
artigo
está conforme. O seguro não se concepropuz é que Ilrimeiro fosse a uma Commisde
aos
presos, é a fiança; eis o que a Loi
s~o, e isto, satisfazia-se em meia hora, e a
tfhscu::wrw .podiR. durar até á noite para se [H'Ohibe,
0 Sn. MARQUEZ DE
lNHAMBUPE: ~ Eu
decidir. A remessa á Commissiio 'é mister
Para conhecer se falta a.Iguma formalidade. julguei que se fallava dos casos em que a.
Eu nestes negorios confio mais no talento de Constituição marca a fiança.
"(Não se ouvi o o resto do discurso, e só
um ~lOmB_m de I.,eis, do que no de muitos, que
o naG sao.
que o nobre Senador approvava o artigo, diz
O SR. ALiliEIDA E ALBUQUERQUE: - o ne· o Tachyg.mpho Lago).
A·rt. 5. 0 Ii'oi approvado.
_gociô r mnit0 simples; a Lei em si poderá ter
duvida em um artigo, deixar ao Juiz de Paz
Ao artigo 6° disse
o arbítrio de jr;ignr grandes réos; o mais são
casos GOrrente;;, que não admittem duvidas.
O Su. MAn<~UEZ DE !NILUIBUPE: ~ Neste
caso
ha a jurisdicção cumulativa, e deve-se
O 8r. P.residente propôz, lo, se se
conceder,
para se entrar mesmo em outra
deverá remetter
P·rojecto á Com·
missão? Não passou. 2•, se deveria Freguezla.
entrar já em discussão, e discutir-se
Foi approvado o a•rtigo 6".
artigo por artigo. Assim se venceu.
Ao artigo 7' disse
·Entrou a Lei em discussão, e os
artigos lo, 2• e 3•, foram approvados,
0 Sn. :MAUQUEZ DE INHAliiBUPE: ~ Quem
sem inl'pugnação alguma.
quer os fins clã os meios. Hão ele se chama~·
0 Sn. VISCONDE DE ALCANTARA: -De qU(> Officiaes de Justiça, sem dar uma recomsorve negar a fiança, se o Juiz concede o se- pensa? Vá, se se poder conseguir; mas a exguro? O •fim é metter o .réo ·na cadeia, e es- periencia dictará o que se deve fazer.
Ci\pa-se, concedendo-lhe o Juiz o seguro! Se
Foi a.pprovado o artigo.
a Lei 'pe11mitte seguro em crime de morte,
Os artigos 8•, 9° e 10 foram approque é o maior. o Juiz o concede em um crivados sem . debate.
me policial. Quanto a mim, deve-se accres·
Ao artigo 11 disse
centar não se dai'á fiança, .nem seguro,
por um, ou mais Juizes; - porque quando
0 Sn . .:l\iARQUI~Z m; BARBACENA: - A mi·
a Lei usa da palavra - seguro - deve se
nha
duvida é, se servir como 'taes, -é como
enten:d;;r ·Por um voto só, e p.or seis Juizes
em todos os casos. O seguro deve ser negado guardas ou como eleitores. Se é como guarque ·é para salvar a Lei, segurando o réo lHL da,'l, elles estimar1í.o; e se é como eleitores, é
cadeia.
outra cousa.
O Sn. Ar,l\IEIDA E ALBUQUERQUE: ~ .O ar·
0
SR. PRESIDENTE: - E' (llllbal'aÇar a
Lei.
tigo não faz mal nenhum. Pócle ir, ainda quG
0 Su. VISCONDE DE AWANTARA: - Pois O pall'eça ter red undancia.
Senado reprova, porque pouco falta para o
Foi ap.provado o artigo.
Senado 11acla poder fazer! ·Pois ha uma cousa
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Os artigos 12, 13 e 14 foram <VP· 1 cns~ã.o, que eu estou pe~suadhl.o, qu€ ,não !eprovados sem debate.
sara multo tempo; -mas e neces!'lario que ha;ja
.Igua·l sorte tivera~l o.~ artigos 15, alguma ~leditação. Eu _vejo dous paragraphos
16, 17, 18 e 19, e fmalmente todo o sobre Jmzes que me nao parecem multo bons
Projecto, para ·passar á ultima dis· e eu quereria meditar alguma cousa; o mescussão.
mo podm'ú acontecer a outros nobres SenaO Sr. Presidente propôz ao Senallo dorei!.
0
SII. HATUIININO: V. Ex. pôde SUSa prorogação ela sessão até se con·
c}uir a ultima discussão, que tamberu pender a sessão por algum tempo, até ,para
propU1Il'ha fosse já, visto ser urgentis· que os nobr~s Senadores possam conferensima a materia, como se tinha deci· ciar sobre a materia; ella é <bastante poudediclo que era, e sobre esta Proposta J·osa; e posto que muito urgente, eu estou
persuadido que nunca a urgencia pôde fazer
disse
prescindir ·ele se meclita:r sobre uma Lei, e
O Sn. MAHQUEZ DR :lNHA~UluPE: - O ne·
uma ,Lei cujo fim é a segurança individual.
goelo, Sr. :p,residente, é ele tal importancia,
De minha parte o digo, não tenho capacidade
que não aclmitte demora alguma; e por isso
para julga;r cousas desta monta com tanta
eu creio :que todo o Senado está de accôrdo
a que se proceda já á ultima discussão, e no 1 precipitaQão, e para o que nenhum ele nós
meu voto dev-e ,ficar a sessão permanente estava preparado: requeiro portanto que
até se 'u1t~mar. Comtudo eu quereria que se V. Ex. suspenda a sessão pelo tempo que
fizesse uma pequena mudalnça, que não f'l.- julgar bastante, e ao depois dure até as horas que 1necessario fôr, ainda que se entre
zendo varia'r s, Lei nem na essencia quanto
ao effeito, abrevia muito a sua promulgaQão pela noite.
O SE. PuESIDENTE: - Eu creio que todo
consiste esta mudança na paJavra --- De·
(Apoiados).
iPois
creta - em Resolve: porque conservando-se o Senado convém ,nisto.
como está, deve-se, depois de approvada a bem; suspende-se a sessão por um qua,rto de
T,ei, officiar ao Ministro do Imperio para hora.
A'~ duas horas e um quarto torr1ue a Regencia designe o dia e hora em que
nara,m-se a reunir na sala os Srs.
ha de ir uma Deputação, apresentar-lhe um
:Senadores, e continuando a sessão,
A:utographo pUJra Sanccionar, e além de ter·
que se havia su~pencliclo, o Sr. 2" Semos de nomear esta Deputação, havemos escreta;rlo fez a leitura do ·Projecto de
perar a resposta, o que ·não .pôde hoje ter luLei
,vindo da Camara dos Srs. Depu·
ga~, nem taJ.vez ama:nhii: ora usando do ter·
tados,
que se tinha acabado ele apmo - ·Resolve - segue a marcha das Re·
.prova:r
em 1 • e. 2• clis<'ussão, e masoluções, que é muito mais simples, pois ·que
nifestando
o Sr. Presidente que esbasta enviar o Autographo ao Ministro por
tava
aberta
a 3• discussão, não llouve
um officio do Sr. 1° Secretario; a ·Lei em
quem
se
oppuzesse;
e posta á votanada muda. pelo que .pertence ao seu effeito,
ção,
,foi
approvado
para.
subir á San-·
])orque as Resoluções têm a mesma força
cção.
obrigatoria que os necretos ou íLeis, e man·
O Sr. IP.residentB J)Topôz que se fidando-se perguntar á Camara dos Deputados
zesse logo a nomeação dos Membros
se convinha nesta decisão (como se tem ou·
que deviam compôr a Deputação para
tras vezes feito) podia ficar hoje mesmo
levar o Decreto que se acaba:va de
tu<lo concluído.
approvar á Sancção; o que o Senado
O Sr. Presidente propôz se devia o
approvou.
Projecto entrar hoje mesmo em ul·

I

tima discussão: e· assim se decidia.

0 SB. SANTOS PINTO: - Eu creio 011~
existem mais alguns Decretos na Secretaria
0
Sn. RODRIGUES DE CARVALHO: - Seria
ll;p.provado.s e podem ir á Sa.ncção conjuntv.hom dar algum espaço, o que não ei\i[haraQa
que hoje mesmo tenha ·lugar a ultima dis· n~te com este.
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0 SR. PRESIDENTE: - 'lil' sempre o COStume mandarem-se á Saàlj!Ção todas as Leis
que ha promptas para isso.
Procedendo-se á nomeação, sahiram
eleitos por esct'Uti"io, os Srs. Aguiar,
.SantoS~ 'Pinto e Barão de lta!poan.
O Sn. PRESilll~N'l'E: - Julgo que poderemos esperar pela resposta, porque pócle ser
que a ·Re.gencia diga que recebe hoje mesmo
a Deputação.
O Su. MAitQugz nE
IxiLL\lDUl't~: mu
creio que não ê necessario, que espe1·emos
aqui pela resposta; porque nenhuns dados
temos que ella virá hoje; e então ficaremos
aqui parados na incerteza; se a resposta vier
não creio que seja para se receber hoje mesmo a Deputação, porque o Ministro sa-be que
o Senado não está reunido de tarde, que é
quando elle pôde mandar a resposta.
0 SR. SANTOS PINTO: - PeTSuado-me que
será conveniente que V. J11x. avise aos Srs.
nomeados para a Deputação, para virem ves·
tidos sexta-feira e se vier da Regencia que
se receba amanhã a Deputação, o Sr. 1° Secretario .pôde .ficat• encarregado de mandar
participar, .porque eu da ·minha parte estou
prompto para ir.
O SR. BARJIOBO: - O Ministro não pó ele
dizer nada sobre o Offlcio, sem participar ft
Riegencia. Esta não é de um só Membro, e
está cada um em sua casa; logo para que havemos esperar? Podemos -dizer que esperamos
na certeza de que não temos resposta.

SESSÃO 23•, DE 3 DE JUNHO DE 1831
l'RJiJSlDENCIA

DO

SR.

IIJI'PO

CAPELJ,\.0-l>!ÓI.l

Lcitnra e doi.S!Jltssão ào Projecto de Lei q1w
marca as att1··ibtdções àa Regencia ticrmanente. Disc-ussão do Profccto âe
Lei sobi·e a vac{l.f1t?'a elos lugares elos F<rs.
8enaelores.

Fallaram os Srs. Senadores: - Presi·
de11te, 4 vezes; Almeida e Albuquerque, 15
vezes; ,Marquez ele Inhrumbupe, 5 vezes; 011·
\'eira, 4 vezes; Evangelista, 2 vezes; Marquez
ele Barbacena, 4 vezes; Visconde de S. Leopoldo, 2 vezes; Barroso, 10 vezes; Satm,nhw,
9 yeze,o>; RodÍ·igues de Carvalho, 1 vez; Visconde de Marie.á, 1 Yez; Carneiro de Campos,
1 vez.
Achando-se presentes 27 Srs. Se·
nadares, abrio-se a ,~essão; e, lida a
acta. da. antecedeu te, foi approvada.
O Sr. 1" Secretario leu um officio
üo Ministro do Imperio, participando
q·ue a Regencia Provisoria marcava
o dia 4 do corrente mez para r~e
her a Deputação, que o Senado tem
de dirigl·r-lhe.
Ficou o Senado inteirado.
:Mais um officio do Sr. Senador
Conde de Lages, participando achar·
se molesto, e o mesmo disse do Sr.
Costa ·Barros.
Ficou o Senado inteirado.
Leu mais umlt Felicitação da Ca·
mara Municipal da Cic'Íá.de de São
Paulo.
Foi recebida com agTado.
o Sr. Matta Bacellar pat·ticipou
que o Sr. Marcos Antonio não comparecia por estar molesto.
Ficou inteirado o ·Senado. Dlss1'1
entã.o

Tendo já <lado a hora, o Sr. Presidente marcou vara a Ordem do Dia:
1." O Projecto de Lei sobre as attribuições da Regeucia.
2." o 'Projecto ·de Lei sobre a va·
catura dos Membros do Senado.
3." A Proposta do Conselho Geral
tla Província de Pernambuco, sobre
a creação de um Celeiro.
4. O Projecto que revog·a a Carta
O Sn. PnEsiDENTE: - Eu tinha dado para
Régia de 5 de Novembro ele 1808, que
manda decla,rar a Guerra aos Indios a Ordem do Dia o Projecto de Lei que ma-rca
as attribuições da Regencla permanente, no
Bugres.
5, 0 O Projecto de 1Lei que dá o caso de se achal' hoje impresso; o que es·
tando como effectuado, e já repartido ~pelos
Regimento ao Conselho de Estado.
Levantou-se a sessão ás duas horas Srs. Senadores, ,parece q\je dá lugat' a entra-r
11
já. o mesmo Pl'L>jec.to em 1• e 2• discuí.)Íf)ão.
e mela da tarde.
0
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Sessão de 8 de Junho

O Sn. ALltiEIDA E Ar,nuquEnQUE: - Eu
lião s(l)bia que se tivesse dado para Ordem do
Dia este Projecto, nem eu julgo que convenha, que acabando ne.ste momento de se dis. tl'ibulrem os exemplares, ainda molhadú~, se
comece já a dlscuU.r uma materia de tanta
ponderação, sem meditar sobre ella, e que
levou ta.nto tempo na outra Camara a discutir-se.
O Sn. PnJ<;srnEx'rE: ~ Pedio-se a urgencia, e foi vencida; por isso eu dei o Projecto
para a Ordem do Dia.
O Sn. AV.\IEIDA E ALnuQmcnQuE: - Urgente é este negocio, desde o dia 3 de ·iVIaio,
e nós estamos a 3 de Junho, entretanto eu
con tin (to a dizer, que a ma teria desta Lei
não póde ser tratada de improviso; mas se
se vencer que entre já em discussão, en me
reservarei para outra discussão.
0 .SR. l\IIARQUEZ DE lNHAhlBUPE: · - Eu
fui um dos que pediram a urgencia; mas
não estou em que as materias urgentes,
quando são da magnitude desta, se tratem
sem toda a cil'cumspecção. A nossa regra é
unir a 1• com a 2" üiscussão nos ProJectos
que vêm da outra Camara; .não acontece o
mesmo com os que nascem aqui, acerca dos
quaes ha estas discussões em sessõe~ sepaI'adas; não versando por.ém a 1• discussão
senão sobre a utilidade da Lei, e do que nesta nós esta.-".lOS todos convencidos, nem· ha
replica alguma a oppõr; necessariamente nós
temos de nos occupar da materia articuladanwnte, para o que nenhum de nós me parece
estar pre]>arado, porque agora é que se nos
apresentam os impressos; acho poJ'tanto mui
judicioso o que diz o nobre Senador, e que
portanto se não trate hoje deste objecto, apezar de se ter dado pat'a a Ordem do Dia pefas circumstancias, que occorrem.
O Sr~. •PRESIDKNTE: - Eu mando ler o
Projecto, e depois o Senado decidirá.
O Sr. 2o Secretario leu o seguinto
I'UOJECTO

DE

J,EI

A Assembléa, Geral Legisla.tiva decreta:
Art. 1. 'Durante a menoridade do Sr. D.
Pedro II,· o Imperio' será governado por uma
Regencla perma.nente, nomeada pela Assem·
bléa Geral, composta. de tres membros, dos
0
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quaes o mais velho em idade será o 'l'utor,
como determina o Cap. arti. 123 da Constituição.
Art. 2." Esta nomeação se fará em Assembléa Geral, reunidas as duas Camaras, ft
pluralidade absoluta de votos, da<! os em escrut!nio secreto; no que se procederá pela
maneira seguinte :
Art. ·3." No dia que fôr accorclado pelaR
Camaras, reunidas ellas, e servindo de Secretarios dons do Senado, e dons da Cama·ra dos
Deputados, far-se-ha a a chamada, e verificado o ~1umero de Deputados e Senadores
presente3, serão uns e outros successivl'.·
mente chamados á :Mesa; e ahi Jança1·ão na
urna cedulas contendo os nomes de tres pessoas para Membros ela 'RBgencia.
Art. 4." Recolhidas e contadas as cedulaos far-se-ha a apuração, e os tres que mais
votos obtiverem, te1Úlo pluralidade absoluta,
serão declarados i'I'Iemhros da Regencia.
Art. 5." Se a eleição se não completar
no primeiro escrutínio, correr-se-ha segundo,
no qual os votos deverão recahir em tantos
elos candidatos mais votados quanto forem o
triplo dos :Membros, que estiverem por eleger.
Art. 6." Se aluda no segundo escrutlnio
se não completar a eleição, correr-se-ha terceiro, restricto a tantos dos candidatos mais
votados, quantos fizerem o t1obro dos memnros, que faltarem por eleger.
Art. 7. 0 Se em resultado do terceiro es·
~rutinio a eleição se não completar, proce(ter-se-ha á eleiçi'to, se não completar, procecler-se-ha á nomeação dos i\l[embros que fal·
tarem, um a um, com a declaração de que o
tH'imeiro escrutinio será livre; o segundo
restricto aos quatro 1ca:ndi-datos mais fvotados; e o terceiro aos dons mais votados; até
que algum obtenlHl a pluralidade rubsoluta.
Art. 8. Nos ca.sos de empate em qual·
quer das votações a sorte decidirá; e não se
poderá levantar a sessão sem que a eleição
esteja concluída.
Art. 9. Terminada a eleição, e verificada
a sua regularidade, a Assemhléa Geral a farA
publica em todo o Imperio por uma Proela n1ação.
Art. 10. A Regencia. exercer'?, com a referenda do •i\'IiniHtro competente todas as attribuições que pela Constituiç/ão do Iíuperio
0

0
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competem ao Poder l'llodet·ador, e ao Chefe
elo Poder Executivo, com as limitações e ext;epçõcs seguintes,
Art, 11. A attribuição sobre a Sancção
das Resoluções, e Decretos da AfJSembléa Gel'al será exercitada pela Regencia com esta
formula por ella afJSignada: - A Regencia
em nome do Imperador Consente.
Art. 12. Os Decretos da Assembléa Geral
serão a;presentados á Regencia por uma DellU·
tação de tres Membros da Camara ultimamente delibermlte, a qual usará da for.mula
seguinte: - A Assembléa Geral dirige á Re·
gencia o Decreto Incluso, que julga vantajoso, e util ao Imperio.
Art, 13. Se a 'P\!Cgencia entende que ha
razões para que a Resolução ou Decreto seja
l'ejeitado ou emendado, poderá suspender a
Sa.ncção com a seguinte formula: - Volte á
Assembléa Geral - expondo por escr.ipto as
referidae razões.
A exposição será remettida á Camara que
tiver enviado o Projecto, e sendo impressa
se discutirú em cada uma das Ca;maras; e
vencendo-se por mais das duas terças partes
ele votos ·dos membros p1·esentes em cada uma
dellas, ou em reunião no caso em que tem
lugar, que a Resoluçfw ou Decreto passe sem
embwrgo das razões expostas, será novawente
apresentado á Regencia, ·que immediatamente
dará Hancção, Não se vencendo na fôrma dita
não podel'á o mesmo Projecto ser novamente
proposto nessa sessão, podendo ser em qualquer das seguintes.
Art. 14. A Hegencia deverá dar a San(:Çfto no prazo de um mez. Se a não der no
dito prazo, entender-se-Ita que a nega; e em
tal caso 1·emetterá a exposição das razões até
aos primeiros oito dias ela sessão ordlnaria
do anno segui-nte.
Art. 15. Se a Camara dos Deput(lJclos, cluraute o .Governo da Regencia, ·não adoptar
alguma proposição elo Poder Executivo, o primeiro Secretario della o participará .por of·
ficio ao ii\'Iinlstro, que tiver feito a propo·
sição.
Art. 16. A formula da promulgaçfto das
Leis durante o Governo da Regencia. será
concedida nos seguintes teJ.'lllOs: - A Regencia permanente, em .nome· do Imperador
0 sr. D. Pedro II, faz saber a todos os suh·
ditos do ·Imperio, que a AsSBmbléa. Geral de-

cretou, e ella sanccionou a •Lei seguinte (a
integra >da Lei nas suas disposições sómente).
Manda, portanto, Btc.; o mais como se
acha no artigo 69 da Constituição,
. Art. 17. A attribuição de suspender os
Magi<Jtrados será exercida pela Regeucia
cumulati-vamente com os Presidentes das res·
pectivas Provhtelas em Conselho, ouvido o
Magistrado, e procedendo informação na fórma do artigo 154 da Constituição.
Art. 18. A attrlbuição de nomear Bispos,
Magistrados, Commandantes da Força de
terra e mar, Presidentes elas Províncias, Em·
baixa,dores e mais Agentes Diplomaticos e
Commerclaes, e membros da Administração
da Fazenda Publica, tanto da Côrte, como
elas Provindas, será exercida pela 'Riegencia.
A attribuição porém de prover os 'benefi cios Ecclesiasticos (excepto os Cauonicatos,
cujo provimento fica suspenso) e bem assim
a de prover os miJ.is empregos civis, excepto
1 os acima especificados, e aquelles cujo pro·
vlmento definitivo competir por Lei a outra
• antorirlacle, será exercitada na Côrte pela Re. gencla, e nas Provincias pelos respectivos
1 Presidentes em Conselho, precedendo a.s pro·
postas, exames, e concursos que forem determinados por 1Lei.
O provimento elas Cadeiras dos .Cursos
JuricUcos, Academias :lVIedico<Cirurgicas, 1Mi·
litar e .ele Marinha continuará a ser feita
como ·actualmente, p,recedendo ,sempre 'concurso.
Art. 19. A Regencia não poderá:
1. Adiar a Assembléa Gerai.
2. Dissol'ver a Camara dos Deputados.
3. Perdoar aos Ministros e Conselheiros
de Estado a pena de perdimento do cargo,
4.° Conceder amnistia em caso urgente,
que tiea competindo á Assembléa .Geral com
a Sancção ela Regencia dada nos termos dos
artigos a,ntecedentes.
5.° Conceder titulos, honras, ordens mi·
litares e distfncções.
6. Nomear Conselheiros de Estado, salvo
no caso em que fiquem menos de tres quantos ba;stem para se preencher este numero.
7. 0 DispenBa~r as .formwUdades, que .garantem a liberdade individua;!.
Art. 20. A Regencia não podel'á sem ru·e·
cede1' approva.;iio d:t Assembléa Geral·
,
1,0 Ratificar tratado.'!.
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O ~R. OLI\'EIHA: - Estou certo que esta
Lei não póde soffrer opposição na primeira
discussão, porque a sua utilidade é incontestavel; mas o que eu nego é que a 2" discussão
se possa separar da 1" sem manifesta infracção do 'Riegimento, que determina mui clarBJmente que para os Projectos, que vierem
l'emettldos da outra Camara haja 1• e 2• cliscussão simultaneamente; demais, que se lucra em ter lugBJr a primeira discussão hojtl,
e a 2• em outro dia? Eu não vejo nem economia de tempo, nem motivo algum plausível de infringir o Regimento. Se todos a,sseuta;m que a Lei é util, e que sobre isso nada ha
a dizer, guarde-se este voto para o dia em
que ha de ter lugar a discussão articulada,
porque isso não ha de levar tempo algum;
por outra parte, se se diz que, além da utilidade da Lei, tambem se póde fallar nella
em globo na 1• •discussão, eu assento que isto
J. da Oosta Oarvalho.
melhor se dal'á quando se tive\· medoitado
O Sn. PHESIDEN'l'm: - O ·Senado decidirá sobre a materia, e o tempo que nisto se gas·
agora se deve este Projecto entrar em dis- tar é mui bem aproveitado, porque se fazem
cussão pelo 1" artigo, em particular, ou se as cousas mais bem feitas.
deverá ser a 1• e 2" discussão, ou finalmente
O Sn. J'o~~o EvANGEI.IST.A: - Elu creio, Sr.
só a 1".
I Presidente, que na;cla avançamos em princt·
O Sn. AL-:IIEmA E ALBUQUERQUE: - Eu j piar hoje a discussão, fallando sobre a L~i
ereio que se poderá fazer alguma reflexão em geral: sempre me parece melhor reserv;_\1'
em gerai sobre a Lei, e em outro dla dls· a materia toda pa·ra entrar amanhã em 1• e
cutir-se então artigo por artigo, porque para 2" discussão, porque, como ac!l!ba ,de !lizer I)
este segundo modo é necessaTio ter meditaclo. nobre Senador, fazem-se todas as ~eflo;xôe-3
O Sn. MAHQUEZ DE INnA-:~rnuPE: - Em com mais conhecimento de causa. Para que
conformidade com a Indicação, que o nobre se ha de infringir o Regimento sem mo ti vc;.;;
Senador acaba de fazer VCl'balm~nte, direi muito fortes; eu não vejo nem motivos mu\que se ralle na Lei em geral, admittindo-a. á to fortes; eu não vejo .nem motivos fracos;
primeit'a discussão. E' verda,de que como já porque os motivos, que se apr.esentam, osão em
disse, sendo esta discussão destinada a mog- favor do cumprimento da nossa Lei regulatrar a utilidade da •Lei, neste caso está por mentar; e se se disser que o Projecto foi dlv
si nfw só conhecida esta utilidade como a do para a Ordem do Dia de hoje, não temos
in-dispensabilidade della; porque se é indis- por isso obri.ga.Qão ele principiar hoje a dispensavel que se nomeie uma Regencia perma- cussão por força, pois que nos é permittido
liente, inclispensavel é que se diga como se adiar todas as materias, quando se julgar
!la de nomear, e quaes hão de ser as sua.s at- conveniente; o nosso Regimento o permitte.
tribuições; e pôde dizer-se que esgotada esta
o SH. l\'I:AUQUEZ DE INHA:~rnuPE: - Nem
materia ela primei·ra discussão; mas póde ser me parece que haja prejuízo algum em que
que se queira clizer em globo alguma cousa se falle hoje sobre a materia do Projecto, nem
(o que cabe na 1• discussão) além da sua !nfra.cção do Regimento: principiarei por esta
uti!ida;de, e por isso não me opponho a que ultima parte. Quando se diz que sejam uniseja agora a 1• discussão, mas oppondo-me a rlas a 1• e 2" discussão, não se impõe nem S'3
que se lhe reuna, a 2•, po1·que para profun- póde entender que se imponha a obrigação
dar a materia, não supponho que estejamos I que a~ duas discussões se terminem no mesi mo dia: o que se manda é que não ha.ja o in·
_preparados: polo menos e.u não estou.
Art. 21. A Regencia estando reunida terá
a mesma continencia militar que compete ao
Imperador; os requerimentos, representações,
petições, memorias e Off!cios que lhe forem
dirigidos, serão feitos como ao Imperador.
Art. 22. Os :Membros ela 'Regencia, em
quanto ella durar, não .poderão accumula•r outro emprego, nem mesmo exercer as funcções
ele Senador ou Deputado. Cada um delles terá
a co.ntinencia mHHar que compete aos Generaes, Commandantes em Chefe, tratamento
de ·Excellencia, e o ordenaüo de doze contos,
de réis, cessando durante o seu exercício
qualquer gratificação, pensão ou ordenados,
que percebam ela Fazenda Publica.
Art. 23. A presente J.,ei será publicada,
e terá seu effeito independente de Sancção.
•Pa.ço da Camara dos Deputados, aos 28
de Maio de 1831. - II. H. Oa1'neiro Leão. -
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tervallo, que se exige para os Projectoo nascinós fizermos hoje
doo nesta Carnara, e
observações, que se offerecerem em gel'a.! so·
b1'e o Projecto, e aluda ama.nhã continuarmos,
ou me.s'mo plinclpiarmos artkuladamenle onde
está a infracção do Regimento? Houve a.caso
intersticio algum? Eu creio que não. Qua.nto
á utilidade ninguem dirá que é perdido o
tempo que se gastar em reflexionar sobre a
Lei em geral hoje, multo embora se torne a
reflexionar aman,hã; se nós tivesscmos o Pro·
jccto impresso senão agora, todos nós sabiamos que a sua materia esLava. a upparecer, de
maneira que se não póde afrlrmar que esta
seja nova para todos nós; alguem haverá que
tenha reflexionado sobro elia em geral; e póde
sem inconveniente algum apresentar as refle·
xões· que lhe lembrarem, e lias adian tum sem·
pre, porque sobre o que hoje se disser se pôde
medHar para amanhã, o que lninguem nne
negará que é v<.mtajooo; nenhuma materia te·
mos agora tão urgente como esta, e portanto
na,da se póde julgar preterido, se por tratarmos dest.a lei para1'em outros negocios, que
cliscutiS'Semos no tempo que havemos esta manhã encher.

se

O Sr. Presidente propoz se entraria já o Projecto em 1" discussào, ni\o
se pasasndo porém á 2•; venceu-se que
sim.
O Sn. J.lllARQUiéZ DE .INHA~murE: (Nl'io
pôde colher o discurso, diz o Tachygrapho
Moreira.)
ü Sn. ALiiiEIDA E ALDUQUJmQUié: Este
Projecto contém disposjl.ç.õos 'const\tndonaes,
eontém materias ~·egimentaes, das· mat-erias
que pertencem a Leis Regulamentares e ec·J ·
nomicas, e finalmente disciplina iMilitar. C:mtém disposição constitucional, em tanto que !l
relativo ás Attribuições da Regencia, e nesta
parte a Lei por sua uaturew., e pela Constituição não tem sancção. Tem materias re;;c•
mentaes, quando prescreve a ma.neira pratin"l.
de eleger os Membros da Regencia; porque
isto faz objecto do Regimento commum, o que
tambem não tem sancção. Vema sobre mate·
rias ~ue pertencem a 1eis reg·ulamentarCS!
quando d!á attribt1ições aoo IHr·e;'Jlidentes do
Provinda sobre nomeações dos Empregados,
maneira de suspender 'Magistrados, ek. Tra·
ta-se de materias economicas quando SD fixa
o sub8'1c1io para. os Membros da Regenciv.. e

aqui cabe sancção, porque tambem a Lei que
fixou a dotação para. o Imperador a teve, c
o mesmo se deve entender do que pertenre
ás Leis Regulamentares. Finalmente vêm-se
Ordcnnnças Militares, quMHlo se dej"\gna. o
cortejo que as Tropas devem fazer. aos Membros da Regencia. Por estas razões, aohO..lHlo·
.~c na Lei ma terias que têm sailcção, o 1t••as
que não têm, c ~mtre. cada uma destas ha
mnas que se devem incorporar no Regimentu
das Camaras, outras que não têm nada cmu
elle, outras que fazem parte das Leis R3guhl·
mentares, outras que são Ordenanças Milita·
res, assento que este tProjecto deve ser dividido em varias Leis, para se incorporarem onde
pertencerem, e mesmo para que possam par,.
sar sem dependencia de fusão aquellas que
não tiverem emendas ou aquellas em que a
Camara dos Deputados adoptar as enHm{laa
que aqui lhe puzermos, de modo que umas
mat.erias não embaracem o andamento das OJ·
tras. Nem isto é novo, como todos s:tbt:llJOS,
porque .já se poz em pratica o mesmo na. Le!
do Orçamento o anno passado por con·;entt·
mento de ambas as Camaras. Além di<Jto,
lembro que o marcar as Attribuições da R':'>
gencia é pertencente á ABsembléa Geral, e nãv
a cada uma das Cama.ras por si; porque diz' il
Constituição (leu): donde se vê que esta p:ll'·
te do Projecto pertence âs Ca.maras conjunc ,:1·
mente. Lembro estas idéas porque faço tenção
de pôr emendas na outra discussão, ou no.
fim de tudo vencido, pa.ra entã{) se fazer a
separação, e por esta razão achei necessart·,
dizer isto préviamente para que os nobres SP·
nadores possam meditar sobre isto, que me
parece conforme á Constituição. Tambem lem·
bro que o artigo 1° não está bom, porqu J diz
que duram na menoridade do Sr. n. Pedro II;
o que me não parece exacto; porque esta Lei
não é para o tempo do <Sr. D. !Ped.ro II; é
para todas as Regenclas, tanto do actual Imperador, como de outro qualquer. Se (o que
Deus não permitta), falleeer o Sr. D. Pedro II,
ha de 'fazer-se outra I.Ali? •Eu creio que não;
pois se er;ta Lei tem de servil• para todos os
casos, deve tirar-se a particularidade que tem
de se a.pplicar exclusivamente ao Rr. D, Pe·
d l'o II; mas eu porei a emenda em tempo op ·
portun<>. Taes são as reflexões que por ora
me occorrem, mais alguma cousa poderia !li·
zer sobre a Lei em geral, mas eu como Jfi
disse, ni'i.o vlnh~ p\·ep.arado.
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0 Sn. MARQUEZ DE BARBACEN.A; - 0 noapprovava que se reservasse a 2• disbre Senador,. que acaba de ·fallar, fez uma
cussão Pa•ra o dia 6 do corrente, e de·
CltstincçfLO de materias que pretende \Sejam
c di o-se pela af!irmativa.
distribuídas em differentes Leis; eu me reEntrou depois em discussão o Proservo a ouvir as reflexões que mais alguns
jecto de Lei sobre a vacatura dos lunobres Senadores fizerem sobre este objecto
gares dos Srs. SenadoreS~, e princibem como a meditar eu mesmo sobre isto: '
piando-se pelo art. 1°, sobre elle disse
para me poder •pronunciar. D$rei agora, o
que me parece acerca da materia do Proj,,cto
O SR. MARQUEZ DE BAIUJACENA: _ Este
em geral. E' opinião dos mais celebres publi- artigo pa,rece"me desnecessario, porque é doucistas que o Governo de uma Regencia é sem- trina corrente, e a nossa Constituição exprespre fraco, ainda que se lhe conservem as mes- s:amente o declara, que aquillo que a Lei não
mas attribuições que tem o Monarcha, e vê-se prohibe eu posso fazer. Nenhuma Lei prohihe
bem que as restricções que se puzerem á sua que o Senador dê a sua demissão; logo póde
autoridade tenderão sempre a augmentar a o Senador dal-a sem dependencia de autorizasua fraqueza; e em uma Monarchia, em qu 9 ção, porque, torno a dizer, não ha lei que 0
o Poder Executivo não tem a precisa força prohiba. (Um Sr. Senador disse: - Ha; é
para fazer executar seus mandados, haja as nas Instrucçoes.) Se ha essa Lei eu não SP.!;
melhores leis que se possam conceber e!la;.; eu desejo ter esta liberdade; e ainda estott
serão sempre lettra morta, e o seu 'effeito em que o artigo deve ser supprimido, por d 8 será nenhum por falta de execução, ou ante<:~ clarar um di·reito que se tem independente de
por falta da força precisa para se fazerem Lei, que o marque.
executar. Porém a Constituição manda qU•ê a
O Sn. VrsooNnE DE S. LEoPoLDo: - Este
Regencia tenha poderes com limítaçi'io: e é artigo lo é fundado em manifesta justiça;
para obedecer a este preceito preciso c~ue se falb por elle a razão, emquanto proclama 0
faça esta Lei de limitações; eu acuo que a direito de fazer ce1da um só o que póde, e não
Regencia fica coarctada em demasida; •ê das- I mais do que póde; não me conformo, porém,
de já digo, que se a Lei passar como e;,tá, in- com a idéa de suppressão, que propõe o nodispensavel será addicionar um artigo deter- bre Senador o Sr. Marquez de BarbacenP.;
minando que os dons terços de c'ada uma das 1 convém que esse direito seja assim mui ex:Camaras residam na Capital durante o inter- i pressa, porque muita gente está persuadida,
vallo das Sessões:, afim de que se po~aa rapi- de que a clausula - vitalício - em alguns
damente convocar a Assembléa nos l'il.>:os em lugares da nossa Constituição, é um vinculo
que forem necessarias providencias, lMra que indissolnvel, que une perpetuamente o Cidanão chegue a Alçada da Regencia; e eu estou dão ao emprego, quando semelhante claus'llla
convencido que nos termos em que a Lei es:Lti., não é mais que uma garantia, dada pela Consestes casos não serão raros. Digo mais que tituição ao emprego para não ser destituído,
isto deve fazer parte desta lei, porque se se sem culpa, pelo Poder; um escriptor celebre,
disser que o Governo póde negar os Passapor- mostrando a diHerença entre os Governos antes, quando julgar que convém demorar na tigos e modernos, explica os pontos de oppoCôrte os Membros da Assembléa, eu clirei que siQão na maneira de considerar •as relações
o Governo só. pó de convocar a Assembléa ex- do Cidadão para com a patria, e indica a
traordinaria nos casos· em que o pedir o bem I hypothese, na qual é licito ao empregado rede Estado, mas não cons:erval·a perpetuamen- tirar-se dos negocies publicas, pela razão de
te, e de prevenção para quando necessitar; e que a grandeza dos 'Estados modernos, e a
a nega do Passaporte para o Cidadão ·Viver 1 concentração do Poder, e da dispensação das
em qualquer parte do Imperio, ou fóra delle, honras, e das dignidades no Mona,rcha, tem
quando lhe convenha. Eu me reservo para tornado, por assim dizer, a politica toda ueesta emenda additiva em .tempo proprio.
gativa. Este artigo traz ainda a vantagem
de resalvar a consciencia, e a dignidade 1.)
Julgando-se discutida a materia, o \ Sen1a;dor; se é pe11mittido jul~alr lpo~· m,im
Sr. Presidente propoz se o Senado Jmesmo, peço licença para uma declaração
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fra~ca dos s.eus sentimentos, precedendo to-~ z~o que desejarei se emende o ardgo, no sendavla a pubhca profiBllão da minha fé politi- tldo em que, se algum Senador ou por motivo

ca; ninguem mais do que eu presa em grão de sua demasiada sensibilidade, ou por algum
subido a dignidade de Senador, nunca me con- desgosto, dê a sua demissão, o Senado possa
·sidero tão honrado como quando me assento determinar que venha mesuno á custa desse
neste circulo; por dever, e por gosto venho sacrifício. Eu f!llrei a emenda. ·
sempre a este augusto recinto, onde constanMandou com effeito á Mesa a se~
temente recebo e ganho instrucção; com cega
guinte
obediencia me hei prestado desde 1821 a um
giro SJuccessivo de ar duas com missões; mas,
Sr. Presidente, poderei afiançar a perseveE.\IENDA
rança -de tão assíduos tr·abalhos, e a continua. ção de arriscadas viagens de mar todos os
.o ~Senador que pretender a sua demissão,
annos? Que importa que cada dia sinta aa- envwra a sua representação motivada ao Segmentarem-se meus desejos de ser utiQ, se cretario da sua Camara, e o Senado deliberará.
Almeida e Albuquerque.
cada dia sinto esvaecerem-se minhas forças?
O espi•rito, como o corpo, tambem envelhec~.
i!J'oi apoiada.
eu eu me lembro dizer a todo o momento,
como o bom d'Aguesseau, quando se explicava,
O Sn. IBAnnoso: - Eu tinha pedido a paque assim como chamado :péla Providencia
para os altos cargos,, qu1e -jamais so1iciton, lav.ra para emittir a mesma opinião que acaentendia que os devia conservar, emquanto ba de ser apresentada pelo nobre Senador, e
os podia desempenhar, assim tão bem enfra- tanto que até estava proclmando na Lei elas
quecido pel'a idade e molestias, como que a In:strucções a ,diSIPosição, que elle citou, a
mesma Providencia lhe advertia que era tem- qual parece que não só abrangeu naquella ocpo de se demittir; com effeito deu, e foi-lhe casião aos DBputados, mas tambem aos Senaacceita a demissão.Concluo votando pela justi- dores, porque diz (leu) . O Capitulo, que trata
ça, e utilidade deste 1• artigo, que concilia !1 da demissão do •Senador ou Deputado, pódP
conservação e vitalidade desta Camara com .o. entender"se que na primeira occasião não per, mittia, que se escusasse de acceitar essa nodignidade e consciencia do Senador.
O Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: Sr. meação feita, porque era preciso que alguem
Presidente, este artigo, da maneira que está a acceitasse, mas depois digo que a disposição
redigido, entendo que não póde passar sem permittia demittir-se; e tanto assim, que o
alguma emenda (leu) . O nobre Senador, fa· Senado já o fez ou por este motivo ou por
zendo a confissão da sua sensibilidade, enten- um motivo de conveniencia, o qual o Senado
deu que não havia alguma difficuldade nesta já tem repetido por vezes. Eu queria pois
demissão ser dependente da vontade do Se- que acabe-SJe a lei, porque não estou pela opinador; mas eu digo que, s.e este direito fosse nião de se dizer: não quero ir, porque não
tão amplo, como aqui se entende, não depen- quero; ainda que, senão quizer vir, não sei o
dendo senão da vontade do Senador, desappa- que se ha de fazer; ou então é necessario
recia o Senado: por consequencia eu entendo, viiolenda, é necessario poder para o:bl,ig\aJ:,
que o artigo deve ser redigido de outra ma- mas não entremos nessa questão; o que eu
neira, isto é, que o Senador decl!llrará o mo- sustento é que o aJl•tigo pasSJe, e que se faç:t.
tivo, e o Senado julgará oo deve acceitar ou menção desta disposição.
0 Sn. VISCONDE DE S. LEOPOLDO: - Apezar
não a demissão; não ha de ficar tão amplo
do
respeito
e consideração que tenho âs luze>
como se entende, porque no Senado não ha
do
nobre
Sen!l!dor,
parece-me que esta emenda
supplentes, como tem a Camara dos Depunada
augmenta
em
idéas, enuncia o mesm'l
tados, e então poderiam, por assim dizer, deipor
div,ersa
co~1ocagão
de palJa~ras, :porque
xar de vir, mas não acontece no Senado, e
artigo
diz
enviando a sua de
quando
o
assim, se os Senadores mandarem dar a sua
missão
motivada
explica-se
em .phrase con.>·
demiasão, então cc;>mo já disse, póde muito
titucional,
e
o
Senador.
ele
certo
é quem !lá a
bem deixar de haver Senado; é por esta ra·
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sua demissão, a Camara á vista da exposição i adoptado entre nós na generalidade. Os eleiI tos para Vereadores das Camaras Municipaes, '
dos motivos, a acceita.
O .Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - A r a- 1 para Juizes de \Paz e de Facto, não podem
zão por qt1e eu fiz esta redacção é porque este 1 escusar-se de acceit~r estes empregos, sem que
artigo suppõe um direito muito amplo; e quan- 1 mostrar -causa justa, isto é, que lhes é imdo eu tenho direito de fazer alguma cousa, possível servir, porque ao impossível ninguem
não tenho que dar satisfações a ninguem. O é obrigado, nem pó de haver força que o abriartigo não diz que o Senado deliberará, essa gue. Se a nossa Legislação pois obriga nesé uma illação, que o nobre Senador quiz tirar. tes casos a acceitar os empregos que citei, 8
Este arLigo de demittir-se constitucionalmen- consequencía necessaría o affirmar que este
te não depende de acceitação de nínguem; o direito de dar demissão não é reconhecido
Ministro de Estado, que se demitte, está de- ' entre nós. Ora, se a Assembléa tem julgado
mittido; se não acceita a demissão, porque o na factura das Leis, que regularam os em]Hinistro de Estado está sujeito a não se ex- pregos de que acabo de fallar, que se não
plicar bem, mas o que quizer dizer est01t ele- davem demittir por si os Cidadãos para eltnUticlo, não precisa mais nada, está demittido. les nomeados, sendo aliás lugares para que é
Mas, emquanto aos Senadores, nós não pode- facil achar muitas pessoas habeis na massa
mos largar a Nau do Estado, não podemos dos Cidadãos, como se poderá conceder, o
largar os interesses da Nação sem uma justa I que a estes sa nega, ao nomeado para Senador,
causa, é preciso ver se ha quem possa supprir 1 que carece ter eminentes qualida:ds, dífficeis
as faltas. Ora, a respeito das Instrucções, o por ,consequencia a encontrar reunidas no inque ellas dizem, é que poderá acceitar por dividuo que se houver de eleger de novo; cada
uma Legislatura, quando o Senado fôr nomea- um de nós, com poucas excepções talvez, tem
do na outra Legislatura, esse é que pôde nií.o exercido 0 encarto de Eleitor, e julgue da
acceitar, mas os outros não estão pelo tempo perplexida:de em que se achava 110 acto de
que a ConstiLuição marca, que é vítalicio, todo formular a sua lista. Eu confesso que me
o Senador que fôr nomeado, esse é que pódP. · .
'tt'
.
_ t
Vl mn graves embaraços, querendo seguir o
· d em1 u·-se; mas o que acceltar nao em ess·~
testemunho da mi·nha consciencia, e satisfadireíto, o qual não é tão amplo como aqui
está.
zendo aos Tequisitos que a Constituição deO ·Sn. SA'l'URNINo: _ Eu tambem acho a termina de idade, posses, etc.
Tambem não acho que este ·direito d~e
emenda necessaria; o nobre Senador que a
demittir-se,
adoptado em algumas nações, se
combate, diz que é ociosa, porque em nada
possa
tomar
como consequencia do pacto soaugmenta em idéas, e que só díffere do artigo
cial,
e
por
isso
chamrur-se incontestavel. A
pela dífferença na colllocação das palavras,
Nação
não
perde
jrumais a obrigação de proporque o dizer-se que o Senador envia a sua
teger
a
cada
um
dos indivíduos que a comdemissão motivada, applicando-se em phrase
põem;
presta-lhes
a sua força pa1ra os livrar
constitucional, é de certo o Senador quem dá
da
oppressão
dos
poderosos; defende suas
a sua demissão, e. a Camara, á vista dos motivos expostos, a a c ceita. ,E' isto o que me pa· vidas e 'IJroprüJ~ades, promo\'le a E)dwcação
rece não ser assim; a emenda deixa ao S0- dos seus filhos, despendendo grossas SJom- ,
nado o cli·reito de acceitar a demissão ou não, mas e trabalhos de todos os outros Cidadãos
segundo entender; e o artigo fal-o dependel' encanoegados da administração publica, etc. ;
unicamente da vontade do Senador. O nobre pois como se J?óde conceber, que estas obríOrador, no seu primeiro dís:curso, estabeleceu gações existam permanentes da parte ,da Nacomo direito incontrastavel o poder qualquer ção, e que ella não tenho direito de exigir dos
Cidadão dar a demissão do emprego, que exer- seus membros a justa retribuição deste onus;
ce na Sociedade; e com estes princípios vai isto é a concurrencia dos trabalhos de cada
coherente no que agora diz; mas eu não pos- um destes membros, prura manutenção do
so admittir este direito em tanta extensão todo? Eu julgo 'Poder concluir que o direito
como o nobre Senador pretende, e pretendem de demittir-se, longe de emanar .do pacto soalguns Publiéistas; pelo menos, elle não estft cial, parece ,ser contrario á sua essencia, e
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que o Cidadão que se nega a presta:r da sua goza.m deste direito, deve entrar o Senador
parte, com o seu contingente, para o bem pu- em respeito á sua propria CC)nsciencia; as
blico, tem renunciado ao beneficio que a. So- : reflexões que fez a este respeito o nobre SecÍ'edade se obrigou a prestar-lhe. Demais, o : nadar que emittio a idéa de que a clausula
airtigo, nos termos em que eSI~á ()oncebidio, iI - vitalicio - podia induzir no espirita do
dando o direito ao Senador .de demittir-se, ~ Senador a convicção 'de estar impossibilitado
parece contradictorio, quando determina que : de demittir-se, são na verdade ponderosas, e
essa demissão seja motivada; porque, se o I então para socego de sua consciencia qu€1'; vá
ienado deve acceitar .a ·demissão, que o seu o artigo no Regimento; mas offerece-se uma
membro dá, para que é necessario que 1se emenda, que acorescenta, que o . Senado deciapresentem os: motivos? O Senado não pó de dirá se deve ou não acceitar a demissão; o
julga.r da justiça :desses motivos, e nem tem Senador tem o arbitrio de não vir; não viupara que; porque ma.da tem a pron·UJnoktr, do, o Senado ha de ver-se precisado de darVlSto que em todo caso o Senador fica demlt· J11e a demissão, por outro lado pode haver
tido, quando quer; logo não é necessario que drcumstancias que, em consequencia dos ara, demissão offerecida, seja motivada. O Se- tigos seguintes, obriguem ao Sc:tador a pedir
na;do, ainda não achando que os motivos são a demissão, e justo é que pedindo-a, o Senado
ponderosos, é obrigado a acceitar a demissão decida se o deve ou não demittir. Eu gosto
que se lhe offerece. isto é, é forçado a obrar cte fazer app!icação de ·exemplos; 'Supponhacontra o testemunho da sua convicção; e mos que se. manda recolher em determinado
sempre que assim se obra, ou se é forçado, prazo, e Senador não pôde recolher-se, l!llas
ou se é contradictorio. 'Prura salvar as duvi- em consequencia dessa ordem pede a demisda'S que acabo de offerecer, acho que deve são, o que deverá fazer o Senado neste caso?
admittir-se a emenda propoSita. Lembro po- Dar dous ou tres mezes para poder campa·
rém dizer-se, que péla doutrina subsequente, recer, ou justo é que dê ao Senador a demis·
como se determina que o Senador, que faltar são; o artigo com esrt:a correcção satisfaz topor certo tempo, se julgue demittido, ou o dos os escrupulos, e não priva o Senador, que
Senado o demitta; sempre pôde este Cidadão é o fim principal da questão, de obter a sua
achar o meio de esquivar-se do emprego, dei- demissão. (O Sr. Presidente: - Faça o noxando de comparecer por certo tempo, quando bre Senador a emenda.)
não puder obter a demissão que pede; mas,
O SR. BARRoso: -!Limito-me
a -dizer
além de que pôde emendar-se os .artigos, que que a condição com a clausula, que está nas
se seguem, e porem-se em h!!Jrmonia com a Instrucções, de não poder o Senador ou
doutrina da emenda, se ella passar, no se- Deputado deixar de aceita.r (póde ser que
gundo caso, é a demissão imposta como pena, eu esteja enganado) não era só para aquella
da qual o Cidadão probo sempre se teme, por occasião, embora não fa!le nisso no paragranão cahir no desoredito de ·seus comp.atrio- pho 11, mas no pa•ragraph<t 12, em que se
tas. Voto portanto pela emenda do Sr. Albu· torna a falla.r nestas eleiç·1es, conhece-se o
querque.
que eu affirmo; e demais eu me recordo que
o SR. IJ.\I[ARQUEZ DE 'BARBAOENA: - Para I ha uma Resolução posterior, que mandou vigozarmos os ·bens: da Sociedade é evidente 1 gorar aqueHas Instrucções, sómente com uma
que todos nós devemos concorrer com uma alteração; a Resolução é formada desta maparte; mas todos nós estamos bem certos que neira (leu). Portanto a tudo qua.nto não foi
esta prurte deve ser a menor possível, tanto declarado nesta occasião deu vigor de novo
quanto baste para beneficio e exis.tencia da po'r consequencia essa 'clausula ainda ho.ie
sociedade; debaixo deste p.rinc~io, eu não existe e senão existisse, era preciso declasei como se possa obrigar qualquer Cidadão ral-a; demais, tendo o Senado _precedentes,
a renunciar a uma ·parte da sua liberdade é necessario que fique em regra por uma Lei
maior do que a Sociedade carece, e se pôde escripta.
daJr-se a escolha deste ou daquelle serviço ao
O S)'l. VrscoNDE DE ALCANTARA: - Pedi a
Cichl'df\0 que se escusa, entre os Cidadãos que palavra 1para me instruir se este artigo fl ca
·1
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em disposição de Lei ou em artigo do Regimento.
0 SR. PRESIDENTE: - Já o Sena;do decidia que entrasse no Regimento.
0 SR. VISCONDE DE ALCANTABA: - Isto
não é possível, porque elle trata de revogar
a Legislação existente. Se pela Legislação
existente está determinado que ninguem póde
demittir·se do luga·r para que foi nomeado,
quanto mais do ·de Senador; a disposição
deste artigo vai destruir esta disposição, por
consequencia é preciso que seja uma Lei, ou
ao menos uma n,esolução, que diga que essa
Legislaçào, que veda o recusar-se ou demittir-se a qualquer do emprego, não se entende
com os Senadores, e nunca pôde ser por um
artigo do Regimento, salvo se dissermos, que
o lugar de Senador não é cousa nenhuma,
mas o lugar de Senador é um lugar publico
com honras, honorifico, e representativo, por
consequencia está na regra geral estabelecida; faça-se embora uma disposição particu,Jar
limitada a respeito dos Senadores, porque
segundo os nossos princípios de ·direito, não
tínhamos nenhum lugar, em que se admittisse a vontade de aceitar, ou não; o Systema
Constitucional não vem fazer mudança nesta
parte se não a respeito do Ministro de Estado, todas as mais estão na ·regra geral,
ainda mesmo aquelles, que para serem ·demi ttidos não precisam de processo ou sentença, como são entre nós os empregados de
Fazenda; estes mesmos não podem demittir-se por si, apezar de poderem ser demittidos pelos superiores. A regra, que estabelece,
que assim como o subdito está obrigado para
com o Governo de aceitar, e exercer os empregos para que fôr nomeado, assim como o
Gover.no está obrigado a p!restar todrus a.s
suas forças 'Para sustentar a sua liberdade
tanto pessoal, como de propriedade, está em
pé a respeito do Senador, para se fazer agora
uma excepção; é necessario que se explique
por uma Resolução, que esta •regra não se
entende a respeito dos Senadores: deste modo parece-me que preenche- mais o fim.
O Sn. BAnnoso: - A Legislação, que o
nobre Senador ·diz que subsiste, e que estabeLece, que ninguem pôde demitUr-se, é contraria ao direito de petição, •porque ninguem
diz - eu não quero ser militar - é necessar1o que peça e seja aceita a demissão; por
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consequ<mcia, posto este pri•ncipio, e muito
mais, a:pprovando-se a emenda, todos os Senadores têm direito de dar sua demissão, e
uma vez que o Senado a aceite, está demittido, pois que .este direito é sagrado na Constituição, portanto contra a emenda não milita o argumento da Legislação existente.
Agora passando o artigo tal qual, é que eu
votarei contra eHe, por·ém com as emendas
pócle ·passar, porque a emenda o que fez, !oi
mudar a oração da activa para a passiva, e
desta fôrma póde passar para o Regimento,
porque, quem é a Autoridade, que ha de
aceltar a demissão do Senador. O Gove11no
não ha de ser; logo deve ser o Senado, só
se se quer negar esta Autoridade ao Senado,
mas eu sustento que tem competente Autoridade para receber a demissão, e sustento até
com os precedentes, que, quando um Senador
por sua impossibilidade pedio a demissão,
ninguem se lembrou aqui que o Senado não
Unha Autoridade, r.ecebeu-se a sua sup·plica e
maJl!dou-se nomear outro.
Fallou o Sr. Eva.ngelista, mas diz
o TachygraJpho Alves que .não ouvio
o seu discurso.
O Sr. Presidente propôz á votação:
1. o O artigo, salva a emenda: passou.
2.o A emenda do Sr.' Almeida e
.Nlbuquerque: passou.
3. o A Redacção do artigo 1o: foi
!lipprovada.
Passou-se á discussão do artigo 2",
a respeito do qual disse
O Su. VISCONDE DE S. LEOPOLDO: - Voto
tambem a favor deste artigo, porque além de
fundado em evidente equidade, marcando prazos fixos e determinrudos, traz comsigo o
grande beneficio de fechar a porta ao arbítrio
de moções acceleradas, e prematuras, que não
sendo rebatidas, como acontece ordinariamente ao ausente, o menor mal que deixam
11ão resaibos de suspeita desde logo sobre a
conducta do Senador, talvez mui justamente
impedido.
o Sll. BARnoso: - Este artigo concebido
como está, envolve contradicção com o que
passou. N6i!! admittiníos que o Sen~Vdo estava
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habilitado para aceitar a renuncia a quem a ll1gH1o cheira a violencia, e eu queria que
pedir com causa, agora julga-se que o Senado ! isso tivesse lugar qua11do elle não apresente
está habHitado a dar a demissão a quem alguma causa justificada.
''
não dá moUvo nenhum, e isto é que me pa·
rece que não pôde ser feito senão por uma
O Sr. Bar·roso ma11dou á Mesa a
Lei, que diga os termos, e o modo como se
seguinte
deve proceder a respeito daquelle, que não
comparecer; do contrario vem aqui a conEl\IENDA
ceder-se o que no outro artigo se negou, e é
isto o que me parece contradicQão. Portanto
Ao artigo 2°, salva a redacQão, accrescenvoto .pela suppressão do artigo.
te-se - &em motivo justo e qualificado. O Su. ALlHEIDA E ALBUQUEUQUE: - Eu Barroso.
não acho i11coherencia nenhuma porque ha
Foi apoiada.
muita differença de um Senador ,pedir demissão por uma impossibilidade justa, não
O Su. OLIVEmA: -.Por esta emenda está
porque não seja capaz de occupa.r e gozar tudo destruido, porque se deve suppôr que
daquelle que se apresenta na Sociedade nenhum Senador .deixe de vir sem causa
como um homem indigno, quCJ se deixa ficar justa, en ainda não ouvi dizer que ninguem
em sua casa por não querer cumprir a sua faltasse aqui declarando que se ficava diverobrigação; por consequencia são cousas muito tindo; to-dos têm pretextado motivos de ex·
distinc:tas; embora o resultado venha a ser cusa; o fim desta Lei .é o ter-se gente no
o mesmo, mas a differença consiste em que Senado, e admittida tal emenda, ticamos
um pedio com causa, e ao outro deu-se a como estamos actualmente, é excusado esta
demissão por incapaz.
Lei.
O Sn. BAnnoso: -No modo .do sentir do
O Sr{. BAimoso: - Não é assim, perdoe-'
nobre Sena,dor podia o a.rtigo ir, mas seria me o nobre Senador; já se disse que se o ,Sedizendo-se sem crmsa justificada, •porque do naclor manda uma excusa que ao Senado pacontrario seguia-se que aquelle, que não vem rece insufficiente, faz-lhe saber que se conporque o não quer, estar nas mesmas cir- tinuar a faltar tres sessões, se julgará que
cumstancias elo que diz que não pôde; este tem renunciado; isto é muito diverso; neste
pede, e aquelle escandalosamente deixa de tempo tem o Senador tempo de recorrer ao
comparecer; eu o que desejo é evitar, que Senado, justificando melhor o seu impedi·
no Regimento da Casa se introduza o arbítrio mento. Se o fim da Lei f excluir a quem
no modo de expedir os seus Membros; para não quer cá vi.r, são precisos outros meios;
esse lado nunca eu irei, porque uma exclusão 1 porque este traz graves inconvenientes; dicontra a vontade do homem, que não deu ra- zer-se absolutamente - quem não vem, vá
zão alguma é pena muito forte; podem as fóra - é estabelecer um principio tyramnico,
razões de não comparecer ser ponderosas, e para que a Constituição, nem algum nos aupor qualquer motivo não virem aqui, pôde torisa.
O Sn. SATUBNINo: - A emend·a tem ·por
peTcler-se a carta, por exemplo, e a qualidade
de vitalicio, que a Constituição dá ao Sena- fim tirar a arbitrariedade nas demissões que
dor o salva de 2, 3 e 4 annos que não com- se concederem aos Membros desta Casa, e
pareça, e quando apparecer, .deve achar o seu evitar o abuso que os mesmos Membros posassento .. Ma11dando eHe dizer que não póde sam commetter, não comparecendo senão em
vir, está noutro caso; mas só porque não occasiões que faça conta aos seus interesses
veio, demitta-se! E' despotismo para que eu partioulares; é por isso que o seu nobre Aununca darei voto.
tor empregou a meu ver os dous termos O Sn. Ar,l\iEIDA E ALBUQUERQuE: - Con- justo e qualificado - para o que póde o movirei em alguma emenda que se apresente tivo ser justo para o Senaà.or não compareporque póde mesmo ser que o Senador falte cer, e todavia não ser daquelles que o SEr
por· occasião ,de estar prestando grandes ser- nado quaUfique tal que embarace o Senador
viços !'i Pllitria, e conforme o artigo está re- 1 de comparecer, deste modo se evita o abuso
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da parte do mesmo Senador, e sem esta ciroumstancia podia o Senado demittir o Senador só porque faltava, o que me .parece barbaro, e arbitrario; varecend(};me pois a
emenda muito boa eu voto para ella; mas
ainda me resta duvida, conservll!n.do-se o artigo redigido como está, porque o não acho
em harmonia com o 1° artigo que passou na
emenda: diz este artigo 2° que a falta do Senador em tres sessões será julgada como expressa commissão: esta qualidade .de -como
eJrpressa - já não pôde ter lugar •á vista da
emenda do 1 o artigo se o Senado ha de exprimir a demissão, não o ha de julgar como
expressa antes de a dar: este termo referia-se
ao que não passou no artigo antecedente,
creio portanto que para ficar este artigo em
harmonia com o 1° se deverá dizer em lugar
de - será a sua falta julgada com eX!pressa
demissão - se diga - será demittido.
o Sn. PRESIDENTE: - O nobre Senador
se quizer pôde escrever emenda.
Mandou com effeito o Sr. Saturnino a seguinte
EiliEND.A.
Ao artigo 2, 0 Em luga.r das palavras será a sua falta, etc. - substitua-se - ser·á
demittido - salva a Redacção. - Satm·n-ino.
Foi apoiada.

O Sn. Ev.A.NGELISTA: - E.u já fui prevenido sobre a contradicção, que tambem achava
entre o artigo 2° e o 1° da fôrma que foi
emendado; seria uma redacção contradictoria
o dizer-se que o Senado julgaria a falta ·como
demissão dada pelo Senador, quando passou
que o Senado a não póde •dar, mas sim pedil-a. Pelo que toca á outra emenda (creio
que é do Sr. Barroso) tambem a acho muita
justa; o contrario seria ti-rar ao Senador, que
está ausente, aquillo que se não nega a ninguem, isto é, o defender-se antes de ser condemnado; o Sena.dor, que não. comparece .deve
ser advertido, ou o que é
mesmo citado
para dar a razão por que faltou, ~ depois de
dar as suas razões taes quaes o puder, o Senado pesará em sua sabedoria a força dessas
razões, e decidirá se pôde ou não ser demit-

o

tido; tudo o mais é atropelar as regras mais
sabidas de Justiça; todo o mundo conhece a
regra -de não condemnar sem ouvir; os livros
sagrados nos dão mesmo este p.receito mostrando-nos o exemplo do Creador na condemnação, que fulmi,nou contra o primeiro homem; elle o ouvio; voto portanto por ambas
as emendas, ·que se offerecem a este 2° artigo.
O SR. BARRoso: - Eu creio que em se
dizendo que neste caso se j·ulgará que o Senador tem pedi.do demissão fica salva a contradicção entre os dons artigos; com effeito
se o Senador nem comparece, nem dá excusa,
despreza os meios que se offerecem para satisfazer o Senado e então ca·be bem a pena
da demissão, porque fica nos mesmos termos
que se a pedisse, e pôde ju•lgar-se que indirectamente a pedio, fica assim salvo o direito
de representar, e se o não fez, é porque quiz
deixar ir o .negocio á revelia, e então pôde
1 julgar-se como se julgam todos os que não
1 querem defender-se: eu mando a minha

I

EMENDÁ
Em lugar das palavras - será -·até
o fim; diga-se - julgar-se-ha como se houvesse pedido a demissão. - Salva a Reda<:ção. - Ba-rroso.
Foi ll!poiada.
O Sn. RJGnRIGUES DE C.A.RV.A.LHo: - Não
sei como pôde fazer duvida a passa1· este artigo! Ha de, Sr. Presidente, ser permittido
ao Senador, porque é Sena<lor, estar toda a
sua vida sem comparecer no lugar para que
foi escolhido pela Nação dão-se aqui 3 annos; e se elle estiver 20, porque as mesmas
razões que der vara não comparecer em 3
legislaturas, pó de allegar rpara as 20; havemos estar a averiguar se os documentos. que
apresentar são ou não veridicos? Todos sa,bem quanto é facil obter certidões de molestias, e como nellas se diz tudo quanto o supposto ou verdadeiro enfet•mo quer; fallo só
de motivos de molestia, porque não conheço
mais nenhum ·que se possa julgar legitimo
para não comparecer o Senador na sua Camar-a; e dado o. easo, que 1·ea.lmente tenha
l' uma molestia chronica, que o impossibilite
I de aqui vir por muitos annos, ha de a Na·
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ção soífrer a falta de um Senador, que ·pôde exercicio do emprego que occupa, e ainda resersupprida, .por isso? Eu não vejo razão I cebendo um subsidio que a Na'ção lhe connenhuma. Eu voto !pelo artigo como está no cede; não está este Cidadão no caso de ouProjecto.
tro qu.alQ.uer, que se exquive de servir, e que
O SR. SATURNINO: - As emendas, que se se póde suppôr que busque pretextos esp.eoffereceram a este artigo em nada são con- ciosos, para se subtrahir ao serviço, que se
tr-arias ao que o nobre Senador acaba de di- I ihe incumbe; estou pois que o Senador, que
zer; ellas não dizem que o Senador que se não manda excus~" póde su~pôr-se como se
deixar ficar na sua terra ou onde residir, ex·pressamente pedisse demissão, como diz o
continue sempre a ficar; ao coutrario con-: artigo 2, e julgar-se na. fórma do 10, ainda
firmam a doutrina do artigo pelo Que toca! mesmo como passou coJU a emenda, posto
ao tempo de espera; a differenç~ Que esta- \ que eu votasse cO:ltra ella. A Lei de 93 perbelecem é de redacção, para oppor em h.ar- I mitte a todo o emprego -a pedir a sua demismonia com a doutrina Que passou no artlgo I são, Co que se não queria era a liberdade de
10 como foi emendado; quer-se além disto: entregar per vindicta a sua carta, ou paque o Senador não seja demittido do lug'ar, \ tente: e se isto é permittido a todo o emsem que seja ouvido, ou que tacit<l,mente de- I prego por uma Lei, que não foi revogada, e
c1are que é o caso em que não dá razão n.e- I cuja materia é seguida em todas as Nações
nhuma da sua falta, não me p:l.rece que haJa 'I cultas, porque 'Ü não ha de ser permittido ao
cousa ma.is justa.
Senador? A hypothese de 'Pedirem ao mesmo
O SR. MARQUEZ DE INHAMlnJPE: - Eu tempo muitos Senadores a demissão, e ore·
não posso approvar estas emenda.s, do mes- I ceio de ficar desf-alcada a tal ponto a Repremo modo que .não approvei. a 'Pi'i~eira, en- I sentação Nacional _nes:3. C,amara, .q~~ não
tretanto eu creIO que o Pro)ecto vai em har- I possa tI'>a:balhar, esta fora na possibIlidade,
monia com as suas disposições. O 1° artigo i [>orque este eminente empreglo, que acabei
dizia, que o Senador podia dar a sua demis- I de ponderar; e f.azer Leis sobre hypotb.eses
são; e pela emenda faz-se isto dependente da taes ê acto inteiramente ocioso. Nestes terdecisão do Senado; uma vez que passou deste mos, eu estou que o Senador, que deixar de
modo, claro está que se elle pedir a demis· vir 3 annos, pôde ser julgado como se p:"são, e não lhe fôr dada, pôde deixar-se fi- disse demissão expressamente, 'Porque esta
car 2 e 3 annos, e então que faz o Senado? demora dâ uma 'Presumpção muito bem funJulga-o demittido, e nem lhe póde fazer mais dada de que não póde, e nesse caso deve
nada, de maneira que illudido fica o ef,fei:o preencher-se o lugar. Esta doutrina não enda emenda ao 1 artigo que fez a demissao volve contradicção nos dous paragraphos 1·
dependente do Juizo do Senado; nem se com- a 20, Verdade é que mais coherente ficava,
pare ao Official desertor a quem se despe se não tivesse passado emenda do artigo 1°;
a farda 'Por infamia, porque esta não está no mas não obstante a emenda que mudou um
acto -de se lhe despir a tarda, o que ainda pouco a materia,eu ainda não ,acho a con·
é o crime porque se lhe impõz a pena. O tradicção, e falta de harmonia, que enconcaso do Senador -é outro; elle 'Pedio a sua tram os nobres Senadores, que as offerecedemissão porque Se julgou incapaz de poder ramo Voto porta.nto pelo artigo 2° tal CGmo
servir, ou por suas molestiaa, ou por outra está no Projecto.
quàlquer oausa; neste Juizo não commetteu
O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Como
crime algum ainda, que errado seja, ~Ogo~e- não posso considerar que o Sen-ador sp.ja honhuma infl1lmia lhe póde tocar; e com etreIto mem de especie differente dos mais homens,
.,
para
eu creio ao Senador muito bom JUIZO
não posso tambem comprehender como ge lhe
julgar do seu estado; e não 'Posso suw~r que hão de attribuir qualidades particulares, e
elle se esquive sem fortes motivos de vIr ser- que não tenham todas as qualidades que têm
vir um lugar o mais distincto, e o maia hon- os outros homens. Se o Senador, que pede a
raBO da Nação, onde goza. de uma immuni- sua demissão, e não se Ih€: dá, es-pera 3 andade, e de singulares privilegias, que a Con- I nos, e é demittido o que se _deve entender é
stituição lhe dã, sem responsabilidade no I que esse homem tem f-alta de probidade, e
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-------··-·-----l!Üo é a:Haute ela sua PatJ·ia; pol'fJUt: eu ~up· 1 ~-L

dizt:r, !iüUii.o r1uc o nobre Scnndm· ~~o seu
discurso foi contradictorlo comsigo mesmo,
porque quiz, e não quiz que I~o fim dos 3 anll:ero capricho, nem se póde esperar tal da nos o Senador fosse demltti<!<>; emfim i!U j;l
circ:um:>pecçfto do uma corpctração respeita- disse que a emenda dcre passar, e ainda o
1'el; se lhe não concede a dcmissilo é, ou por- digo, apezar do seu nobre Autor ter mudado
que nüo aclia os motlros justos, ou que não de opinião, pois que eu om·izHlo o mesmo que
estilo bem pro1·aelos; no 1" c:aso elle deve vir, elle ouvio, nüo fiquei conrencido com o que
porque o Senado mio lhe h:l de mnndar fazer contra elle se disse.
ímpossJI·cís, e no 2" tem bastante tempo, ainO Sn. Or.IvEmA: - Eu estou em que o
da que esteja no fim do mundo, pam se jus- artigo del'e passar, e apenas approvarc! o
tiflcar melhor, c se o não faz, merece o que que disse um nobre Senador, c que se pelo
se faz " outro empregado, que G perder o lu- simples facto de se estar doente de modo qu;,
;;-ar; mas quero que diga o Senac!o isto po- se n<lo possa scn·ir, por ser a znolestia chrositil·amcntc, e n:io como est:'t no artigo, que nica, se póde pro>·er o lugar de Senador que
figura, que o Senador tem pedido demissüo, o doente occupa; como se lia de conceder a
quando n:io hn tal, por~uc nüo quiz, e nüo continna~ão a um que sem dar razão necleu satisfar,<ir.s; podcr-se-ha dizer, que o Se- nhum:J. se deixa ficar onde est:l, e nfw quer
nado manda que venha quando realmente 0 tomar parte nos negocies, c interesses :\aSenador nüo púclc vir; eu responderei com as cionaes; um tal Cidadfw não é digno deste
mesmas palaHas de que se scn·io o nobre nome quanto mais de ser Senador.
O Sn. M.\nQlil:"- zn; :IL\nzc.\: - Eu nüo
Senador, que acabou, combatendo a emenda
é ocioso fazer Leis sobre hypothescs, que es- posso ser indulgente com o Senador que deixa
t;io fôm da possibilidade. Eu 1·oto pcl:: cmcn- de comparecer no Senado: n>to porque a su:t
da cio zwbz·c Senador.
falta seja filha ele motivos frívolos, pois que
O S1:. SATt:l::'>zxo: - Apezar de acabar os póde haver muito fortes, mas pelo grnnd<.!
ele om·ir defender a emend:~ que propuz, eu mal que a 2\"a~<lo soffi·e. Deremos reconhecer
n<io insisto na sua admissão, porque me pa- 1 como ulll objecto ele summa illlportancia a inrccNz melhor a que offez·eci~u o Sz·. Darroso, rcgriclade constante ela Represcntaçüo ::-:lacioc como n:io podem subsistir a,; dtws, cu peco na!, e encarar como primordial o interesse
liccn~a pnra retirar a minlia. Como se acha pnb!ico; mas eu tenho visto ezn toda esta
no 1" artigo o caso de pedir demissão o Se- disr.ussüo que sti se consideram os uircitos ele
naclor, c d:<cl~ a prov_i<lcncia para entfw, julgo Senador, c as s_uas comznodidacles rarticu\;melhor rerenr o artzg-o 2" ao 1"; -porquanto, res: niio quero dzzcr que se ataquem de frezhe
sP. o Senado" julga dos motil·os da falta, do estes direitos, e outrns commotlidadcs, mas
mesmo modo que julg·a dos motil'os allcg-aclos 0 que eu julgo .é que se derem cGmbinar co<ll
para a demissão pcelic!a; se o Senado assenta 0 intcrc 3se publico de n1ancim que este nunrn
que esses moti1·os são justos, e <JUe pode:u venha a perder: pelo que se tem dito, pi>d~
r:.~ssar n<io o clemittP., c espera mais tempo, c n Xar.:"to ser privada por ~ annos de um ou
sen:io dr.mittc-o, julgo com effeilo esta dou- muitos dos seus Representantes, c porque?
trin:I. mais justa do que estabelecer que os 3 Di~-so que sendo o Scnndor vitalício conservo.
annos ele falta prodnzirfto irremcssivelmente sempre 0 direito ao seu assente, c que JÜ{)
a demissão. Peço poz·tanto !iccnr,a p:tra retirar pódc c!elle ser csln:!lzaclo sem muit:t eira minha emenda.
cumspccçfto, sendo ouvido, c pesadas maduramente as suas excusas pelo Senado; e cm
O Senado niio consentia no R.cquc- todos estes casos é a perda ela Xaçiio Posta.
rimento elo Sr. Saturnino, e ficou de parte! Se o Senador e.sti"t doente, qnc despor conscquencin subsistindo a cmen· culpa p6de ter para que no long-o espaço clrr
um anno não participe c justifique a sua modn em discussão.
Icstia, ainda que esteja n:t mais retirada ProO Sn. Ar.m:rn.\ r, Ar.mrqr;r.z:Qn:: - Como vincia elo Impcrio, ou ainel~ if>r.1 clc!lc? 1': ilC·
ni\o está retirada a emenda, nacln mais tenho pois de nmn. tão culposa o:ni,s:tn, II:' ele perJlon;Io, c clero suppõr, que se o Scu:ulor não
!iw e:nu.:-eclc a cl<Jmiss<io, n;lo ha ele ser por
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guntar-sc-lhe ainda a razão por que n:io l'eio, eional irrcparada está emquanto o lugar não
c esperar-se 3 anno:> pela resposta~ Cogi rem-se ú prol'ido. Eu mando neste sentido [t :Ilesa a
c cscogitem-se quantas hypotlJCses lembrarem minha
que nenhuma se achará em que o homem
1Jossa estar, que lhe sirva de desculpa; de
D!ESDA
mais cu nenhuma desculpa admittiria senil•.:
a de molestia, ou Impossibilidade de tranEm vez do que contém o nrt!go 2", sub·
sporte, por casos quo elle n:io pudesse reme stitua-se: - O Senador, que deixar de com·
diar, como um bloqueio; tudo o mais de\"c p:trecer cm umo. sessão, sem justificar n sua
ceder ao interesse nacional. Na conjunctur:: falta, scr:'t dcmittldo. - Jfarqucz àe Jfaricâ.
actual ello pôde usar de mil pretextos para
Foi apoiada.
não vir soffrcr as difficuldades politicas que
nos cercam, e reserl'ar o seu assento para
o Sn. C.IIIXErno DE c,mPoS: - Eu SUS•
delle se aproveitar nos tempos serenos, emqua.n to os seus collegn.s soffrem com coragem tento os artigos com as emendas, que a elles
uquillo que elle não é capaz de supportar! se tem offerecido; o unico ponto, cm que
Onde está aqui a Justiça, Sr. Presidente! discrepo, é na maneira de estabelecer esta
Quando a Constituição fez Yit::llicio o e:11prcgo doutrina; pDr[]unnto, tendo-se assentado que
de Senador, deixou o campo aberto para se estes objectos fossem incorporados no Regi·
abusar desta perpeu tidade a ponto de se ab~n mente ria Casa, não julgo a proposito que a
donar o posto quando faz conta, e 1•ir oc- expulsão de um dos seus membros, eleito se·
cupal-o quando isso conv~m aos interesse:; gundo as formulas Constituclonacs, possa ser
particulares? Seria o maior de todos os ab- materb Regimental. A Constituiçiio dít a es·
surdos presuppôr tal intclligencia! Uma cor- tes Cidnrl:ios a perpetuidade do emprego du·
poraç:lo composta de homens velhos, c por· r~~ltc :1 sua Yida, c n~lo sei como um met~o
conscqucnci::t velutidinarios, que estão a fn· artigo de Regimento possn destruir esta dis·
lhar continuamente, e que de mais não tem posiçi1o ou marcar as exccpr,õcs a. nmn regra,
substituição pela Lei fundamental, niío pódc QUe a. Constituiçfto estabeleceu, sem lhe dar
de um momento para outro achar-se cm ter· restricç~o al~nma; demais, o negocio yersa
mos de acabar as suas sessões por falta de sobre a integridade da Represer.taçiio :-.lacio·
numero legal? Temos tido aqui dias em que nal, objecto vital do systemn que adoptamos,
se faz a sessão com 2G Senadores, um que e não sei que sobre materia. de tal magnitude
faltasse, fechava-se o Senado! E isto est:'; se possa fazer uma Lei penal con1o artigo
fóra da possibilidade? Eu ao contrario o es- do Regimento, cujo objecto nfto sahe da orpero todos os dias; e é no -meio disto qu<- bita dos andnmentos ordinarios. A F'rançn nos
se est{!. (perdoe-me o Senado a expressão) acaba de offerecer um exemplo recente: a
puxando para traz, para se não dar o cner· Camam dos Pares aceitou a demissão de um
gico remedia que este grave mal pede, e tão rios seus membros, ndmittinrlo em sru lnga.r
grave, que ameça cst::t casa de parnlysia, c seu filho, porque assim o manda a sua Carta,
quem sabe se de morte! Estas consideraçõc:; que faz hereditaria a Dignidade de Par; mas
pesam muito sobre minha consciencla, par:· para excluir áquellcs que não quizeram pres·
que as niio anteponha aos interesses dos Se· tar juramento no Rei dos Francezes, fizeram
nadares, por isto, é o meu voto, que se d0 para isso u-ma Lei. O nosso caso é ::Iinria mais
um anno de espera :t quem não mostrar qur· grave rio que aquellc, pois que os Pares, pro·
cst(L en formo, c 3 aos que o mostrarem; por- postos para a exclusão, haviam cxprcssamr:Jtc
que se se uisser que a enfe1·midade não -' declarado a renuncia Yoluntaria (t communhfto
culpa, por nfw ser acçfto voluntaria, cu dire: franccza; e no nosso caso, o Senador não
que não pôde rccahir o prcjuizo da falla so- tem feito nem expressa nem tacitamente tal,
bre a Xação, que tambem não é culpada. dcss:: uma semelhante declaração; com mais razão
enfer-midade: o Cidadão não soffre uma falt:1 pois deYemos fazer esta disposição por uma
irrcparaYel em dPixar de ser Senador, c " Lei, c nfto cm artigo Regimental. Pelo que
falta de um l\Iembro na Rcprr.sentaç:io Xn- pe1·tcnrc :í matcrla, cu \'OU para que, aque!le

Sessão de 3 de Junho

•

285

que não comparecer no prazo rasoai•el que li c to, e o que lhe rc:;ulla é L! •na pena. o nose lhe dú, sem motivo justificado, dá decis!· i;re Senador diz, que & preciso uma Lei; não
vao PI'OI'as de ·múo senidor, e por este motivo '~ reconheço; o Senado G Juiz nato dos Se·
não se póde suppôr que perca a Xação em nadores; esta doutrina está na Constituição,
que seja demittido; a emenda do Sr. Barroso c o Processo consiste nos Officios, que fizer,
dít quanto a mim uma boa providencia, por· Gil deixar de fazer; quan·do mandar attesta·
que nem se ataca o direito do Senador, ex- ~-iies conhecidas por falsas, não valem nada,
cluindo-o do seu cargo sem o ouvir, nem a " Senado manda á sua Commissiio, e exll!mi·
Nação perde em não ter no seio de sua Re· n:t-se. Ha de se fazer uma Lei para dizer
presentação um individuo, que dá provas de que o Senado julgue aos Senadores? Está na
que .não cumprirá bem os seus de1·eres; •·ou Constituição esta Lei já escripta; não é ne·
portanto, como disse, com a doutrina; mas pa· c·cssaria outra.
recla-me mais curial que este objecto tivesse
Posto {L votação, foi approntdo o
a aut.henticidade de uma Lei, cm que intcrartigo 20 com a primeira emenda do
•·iessem todos os ra·mos do Poder r.. egislativo;
porém neste ponto o Senado julgará o que
Sr. Barroso, e do Sr. Saturnino, sen·
do rejeitadas todas as mais.
melhor convier.
Entrando em discussão o 3" artigo
O Sn. R\lmoso: - Quando se abri o a
disse
discussão, eu me declarei contra o artigo pela
mesma razão do nobre Senador, que acabou
O Sn. S.\'LTL:SJxo: - Pela mesma razão
de fallar. Quando a demissão é voluntaria,
é da attribuição do Senado demittir, porque por que se emendou o artig-o 2", deve-se emcno Senador pôde querel-a ou c:-:pressa ou ta· dar o 3". Offcreço a miuha emenda.
citamente. :lias sendo a demissão como pena,
G necessaria uma Lei, a Lei Constitucional,
:lfandou á :Mesa a seguinte
porque o l"ita!iclo do Senado é da Constitui·
E~!EX!l.\
çiio. O nobre Senador que propôz a emenda
ultima deu armas contra si, dizendo CJUe i\
Ao artigo 3.• Antes da palavr:J. - Cida·
Ccastituição era manca, e veio a dizer, que
cl~o
- accrescente-se - considerar-se-ha ex·
o rcmedio para. isto deria estar na Consti·
Será
tuir.f•o: por eonscqucncia o remedi o que a cnso. - Supprimam-se as palanas Constituição devia ter lembrado, não é do a sua falta, e o mais que se segue. - Sa·
Rcgi·mcn to do Senado. Conhecemos que o tutnino.
0 Sr.. ADIEIDA E AT,Ilt'Ql:EP.Qt"E: - Este
modo da eleição desta Camara é complicado,
:::·tigo
precisa de outra redacçüo não ha du·
e que é preciso remediai-o, para que não ha·
jam faltas; porém não é com o Reg-imento ,·ida, porque o eleito nüo é Senador, e por
que podemos dar este reruedio. Ao caso de isso não hn que rJcmitt!r. O que me p:J.rece
se dizer que o Senador que está impossibili· é que este espaço de deus annos, é muito para
tado por 3 annos pôde perder o lugar, não fJUCill está no Imperio; este espaço deye ser
me conformo em que nesse caso, hajam Sup- p~ra os que estll·crem fôra, ou em Província
p!entes, porque estes só por meio da Const!· J"cmota. E' preciso explicar que isto é a res·
tuir,ii.o podem ser admittidos. Eu convenho peito do tempo, e não se confunda que é de·
nestes deus casos, porque na emenda que pois de julgado Senador.
propõz entendia, que a demissão era pedida
O nobre Senador mandou ú :Ilesa a
expressa, ou tacitamente.
seguiu to
0 SH. AL~IEIDA E ALDl:QU'ERQUE: - Ape·
zar de ter estudado o Direito Romano, não
sou muito amigo de ficções; não posso estnr
fin "iiiLlo que o Senador, que não vem ha 3
Ao artigo ~-" Redija-se de maneira que
an~~s commetta uma culpa, c a e:-:clusiio CJUe
s.~ raz no Scn:1do é demissão tacitn. Se não se fique entendendo que a disposição do ar·
l'cio sem raz:"te conhecida, commctteu um de· tigo é só a respeito daquelles que cstiYerem
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J'órtL do Imperio, ou em Províncias remotas.

O Su. S.u't:Jt:\Jso: :iw!cla,Je, jlOl'l!liC, CGJJlO

cl/ III âda tJ cllbUqZWTI]!lC,

A emen!!n tem cllf!ta de prontl' CJIIC

SC

o homem n:ccbcu a participaç:1o? Quanto
Foi apoiada.
mais miudezas mais difíiculdadc, o artigo
c:;l(L com tom a minlw emenda, e a do Sr.
O Su. Rumoso - Pe~o que se leia a Barroso. Pútle t<uubem pcrtler-sc tt participaemenda.
<::ío, c o homem nem saber que é Senador;
O Sr. Presidente !eu.
wniws vezes até vai por mãos tlc panicular,
a mim aconteceu-me isco; isto ~. foi-me por
O 81:. B.umoso: - Quaulo a mim falta m:io partieulaz·; verdade é que a recebi; ,.
o essencial; ao impedido ;Ji\o corre tempo. nüo se podi<t perder? Acho que a emenda csLi
So um estiver em Fmnçn, J.ondrcs, etc., por até cm contradieçiio com o artigo primeiro.
isso ha de se julgar nulla a nomeaç;io, q•1c
O S1:. Al.llEIJJ.\ E Az.zn:<wz·:HQn:: - Que
a sua Pro\'incia fel. delle para Senador'? E' tlifficultlaclc foi o nobre Senador descobrir! E
necessario accrcscemar como no 2" artig-o co:no votou pelo artig-o 3", que dil. - depois
com motivo justo c justificado.
rJa neccssari:t participa~üo? Admira que pn·
O Sz:. Ou1·Ezm: - Se um Senador de· clcndo eonccber esta idéa niío concebesse
pois ele tom~~r n.sscnto, p6clc por motivo justc : :![{ora esta.
faltar trcs annos, a~uclle que ainda niio é /
preciso (pódc·sc atlmittir a exprcssrro) c que i
Posto o artigo (t votac~o, foi anpromenos se pôde interessar nos ncgoc:ios, não
\"ado c:om todas a:; cme:Hlas a clle
estarú em melhores, ou ao menos uas me~·
postas.
mas circumstancins? Estou que sim.
O

Sr~.

S.\'lTJ:SJSo: -

E:;ca11011

ao

n olJ!'1!

as l'ro\·i:Icia:;

Leu·sc a emenda do Sr. Ban-oso, c Senador marcar o pmzo )llll':t
conccbicl:t nestes termos: - Depofs 1 pro~ima:;, tendo marcado panL as remotiHi.
d" pa~ana - demorar, accrescente·se I
o Su. AD!EIIl.\ z.: Al.l!l'Qt'EUQL'E lli~sc qtw
- sem motivo justo c qualificado. - ! era objecto de reclac~iio.
Bm'I'OSO.

Foi apoiada.

I

O Sr. 1" Secretario leu um oUi<:!o
elo :\Tiuistro do l:nperio, rcmcttcnclo
a cópia de outro officio elo :l!inhtm
àn. Fazenda, relativo ao pag:unento
do subsidio elos Srs. Senadores, :tecr·
ca elo qnnl disse:

Sn. ADfEifl,\ E ALIIUQUEilQliE: - Acho .
que ainda é preciso mais alguma cousa nn !
redacção; nüo basta dizer - motiru qualif;.
cado - a primeira cousa que se c!e1·c fner,
é o rer se aceita ou nfw o lugar. Sr. dis::;l!r
oue n:io, exeusa esperar-se, ou então aceita, 1
"Limita-se n. nwteria dcsle oifieio :tos
mas tendo impedimento para comparecer Srs. Senadores, que forem aqui da CGJ·te, c
aos tias Província;; que n"o têm rcJH!im•c!lln
~ogo. Eu fn.t::.o a emenda.
para png:lr. Em (·onsequcnc:in. do q!H\ c~ ::~1"!-i
C\Iandou :í :\lesa o nobre Senador a Scnildores CJUC cstfio nestns circnmst:nH·ias,
<!c1·rm dar o seu nome nrt Secretaria ...
seguinte
O Sn. BAimof-:o: - ·E' nccess:-~l'io :J~·::nt~~·
El!E:\'DA
lnr urnn. cousa, (}llC t! a invasão ele um ;-r··~~l
outro Poder. O offirlo d~ a entender '' ''"r
O Sena.doz·, logo que receber a participa- nós de1•cmos fazer no nosso Rr.gim0nto i'rn·
ção cln sna nomenç;i1o, rcspondcr(L RC aceita, nomlco, no modo de formar a Folha. ·'"' !1•.··
u qun.ndo tenh:t Ie_o;itimo impedimento para cessa.rio que vá a nma Commiss:io p:n·~ r·:'·
comparecer, o participará. - ..t.lmci(/a •I :11· tra1· cm discnssilo. O Gon?rno nfio é I"Jlle !liz
liltl]zwrqnc.
ao Senado como rle1'c fnzer a SIW fo!l:~: "
f"'lh, faz-s.e conforme o mesmo Senado l'!'·
Foi apoiada.
I solve.
0
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O Su. AL~rr:rru r·; .-\I.III'Qn:r:<li"!·:: -· l'::re~v , tempo mal gasto; uüo ourou assim JlOI' maufJUC bto é o mesmo CJUe se tcrn dito se!l!Jll'é; dar soiJre as delibera~lies do Senado. Vli {t
~cg·uramentc

Commíssão, pois, como digo, :L de Conntitui-

aqui se tem fc·ito scí a folha elo:.;

que recebem no Rio ele Janeiro. S~r;'t bo:u
que ex:trninemoo o Or~::mcnto, poio julgo que
d:i a lilJcrilade ele receber uqni, qucremlo:
porQue o Offie!o d~i a entender rJUC ainda,

ção, Q:Je é a que s•:ne neste caso.
Foi com effcilo '' Commissfro de
Constltuicão.
Entrando depois o artigo ·l" do
Projecto na discussão, que se tinha
interrompido pela leitura do offieio,
disso

querendo, não rcer.ba, sa1\'o se a Pro\'incia

nüo til'l~r dinheiro; e como se ha ele saber
se :r. Prorincia tem, ou nüo rendimento'! Pôde
ter enr um anno, c no outro não. Será bom
exan:inal' a matcria.
O Sr:. S.\TL:r:xrxu:-Ha Sen:rclores, cujas
Prorimias tem rendimentos sufiicientcs, mas
~ue rrc!Jam m:!!s commodo receber aqui, por·
fa!t:t de correspoudcncia; c ficariio muitos
sem receber per muito te:npo; o que vem
f:~zcr muí~'tl transtorno, porque alguns terão
icito seus eng-ajamentos n:t liypotllcse de rc-

O Sll. S.\Tr:;r::o;rxo: - Ha aqui uma cousa
que não entendo (!eu): é necessario obrigar
o Senador a estar nesta ou naquclla Provinda! Que dellcto commettc um Senador
c!c S. Paulo, cm mudar-oe para :O.Iinas, ou fazer par:t alli uma viagem que lhe 6 necessaria? Requeiro a suppressão destas palal'!'as
- ou rneomo ela Pro1·incia em que resielir.

cc0e:·cm :ogo aqui, embora tc:1ham mais v:.In·
t:-~gem

receber do agia. DaQui podem nascer

g!':t\"is:;!n:r.:i prejuízos.
O S1:. B.\In;oso: -

Leu-se a emcnela, c foi apoiada.
'fr:lllo entretanto elado a hora, o
Sr·. PrP>irlentc marcou para rr Orr!em
do Dia:
1." ,\ continuaçüo elo Projecto adiado pela l1ora.
:!." },s materias dadns na sessão anteecdcnte.

Eu :·ui clous anno~ 1''

Sec·r·ct:rr:o, c: po>so f:1!l:~r de facto. O Senado
nilo tem :wcla cem os ~ugares por oadc \rcncc
o Scnadcr; o que fnt. é dccl1rar, que cn1 virtu(](' de comp~rrccr no Senado, tem direito a
~:st0 subsidio. X:io se formam folhrrs para
cada P!'OI"incia; li:t uma ccrtiriiio tio Seereta·
rio pnr:t cm \"inud·~ de!la rcccllcr-sc nas Pro·
1·i:1C·:n-s ou no Thcsouro.
o.. S11 . .-\DrEIIl.\ E Ar.ueqcr:t:qn:: - Par::!
m!m (o noYidadc! E:::tnva pC'!"'sn:Hlit!o que n.
folho. que i:t pnr:1. o T!H'SOlli'"O era só p:t:·a a::
pe:isons pagas nqui;

:L'' Cm~. i1.c~olução vinda d~. Ca·
m:t!'a dcs Sr.>. Deputados, consideran-

do Ciclad:io Rrnzilciro rr Manocl Pinheii'O ele .-\lme!da.
-!." O P:·oiecto de Lei er!glndo cm
Yillrr o Arraial do Tejuco.
Lrmntou-sc a sessüo <ls 2 horas e
um q11arto.

n~as cc~no :-;no ncp;or!os

de facto, n:i o tenho n:Hla rom isso. Quero
e:1trar ncsic ncg·ocio {l \'ista da Lei; mas utw
cston persuadido rp1c a follHl. scj:t pn~·:t dizer
r;uem rcncc: clia serre par~ 1·ir dinheiro;
r:ntret:l:lto, pôde ir o ncg-oeio ft Commissão
lH:I':t dar sobre cllc o seu P:l!'cccr.
o Su. PJ:E,l!lr-:x·n:: - Eu creio que pôde
ir (L Co:nmi:1sf10 de Constituiç:io, ou á outra
qll(' o S'cn~H1nr determine.
o Srt. :\-!.1!:</l"FZ m; il.\J:ll.\Cr·:X.\: - :\ l]ucsti:o ,~ de !!irrito, c por isso creio que deve
!!' Il mr~;m:l Co!ll!llissrto de Ccnstituic::1o, que
lembra 0 Sr. Prl'~idcntr, para 1·cr se o :l!inistro pórlc fn:·:rr com que um Senrrdor não rerebn aoui dlnhciro. )Tas parece-me que cm
r: 011 ;,er1 u~neia tl:>- Lei, o Prcsidcn te do Thesou'"S"~L adnrtcncia parn evitar .1
ro tcn1 a wzcr
t.:.-:~.

SESS.\0 ~-1·•. DE -! DE JUXHO DE 18~1

nist"'IISSI/n rio J'."o}r•'to ri•? Lei sobr•! a ·z:rrrrti!C'ia
ri•· 71!.fl'1r dos Srs. Sen.a.!IOI'CS

Jõ'~ll~I·:~1:1 r'< Srs. Senndorcs: S:tturnino, S vezes: A'meida. c Albuquerque, 9 \'CZ~s:
nnrroso. R 1·rze~: Oliveira, 3 vezes: C:nrnelro
rle Campos, ~ rcz2s: :1-Tarquez de Inhnmbupe,
.">

""Ze<.
l ~;.·
_
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Acltaudo-so prcsl!!Hcs !.!8 Srs. Seníl· i !11~ Xorcmbl'o de Ii5G, con1 o:> :tdJ:itameutos e
·dores, declarou-se aberta n sessão; e, ! c! cela ntçõcs sc;;uin tes:
lida a acta da antecedente, foi ap- \
Artigo 1~ - l\:m lugar de - pelo menos,
pz·ovadn.
/ ;l malorüL absoluta destes - diga-;;c - a
i maioria dos credores prcsen tes.
l':Hagrapho 10 . .\o fim do pnragntpho acO Sn. 1" SEcm:r.1mo leu um Officio ílo Sr.
Darão ele Itapoü, participando achar-se mo- I rresccnte-sc - n:t parte que ftir applic:wcl,
lesto.
.
I c cm que niio houver J,e!s l'atri:ls.

i

I

Ficou o Senado inteirado.
Pa~o !lo Scnailo, ·1 dr! Junho !le 18::1. Proccdendo·se á ~leição de um ou- Palrif'io José de "Ltmdda ..: Sil1:a. - J!a.rqu.cz
tro membro á Deputação que se ha- 1 r./e Iuhambupc. - Joâo Antonio Rod.ri!}ucs
via nomeado anteccdentcmcnte, para 1 1/<: Carvalllo. - Jl. C. de .:llmeicla c .:Ubuapresentar á Regencia Provisoria •·a- fJlt!.'rque. - Antonio Gom;a.lvcs Gomirlc.
rios Autograpllos de Leis, em lugar I
do Sr. Bariio de Itapoã, em quem !la- /
Ficou sobre a :11 esa para cn trar na
l'!a cabido a sorte, sahio eleito o Sr. /
ordem dos trabalhos.
Jaelntbo Furtado de 1\Icndonça.
1
Entrou cm discussão o artigo ·I"
I
do Projecto de Lei sobre a ,·ar,ancia
de lugar dos Srs. Senadores, c igua1~
O S11. :MAitQtEZ m~ bH.I)l!JUPE: - Como /i
mente uma ementl:L a ellc posta, que
l\!o!ubro da Commlssão de Legislação e Com- .
I
na ses~ão antecedente ha\·ia ficado
mereio leu o seguinte
I
I
adiada; c para falia r na materia, pcdi o a palana e disse

i

As Commlssões d·e J.egislaçilo e do Com-:
o Sn. s.,Trr::-;r::ço: - Eu continúo a susmcrcio, examinando o Projecto de cxlincr;:io i :entar a emendtt que o!fcreci na di;;cnssão
do Tribunal da Junta do Commereio, acl1a- ; nassada. Pretende-se no artigo que o Senador
ram, que elle 6 mais uma nova Legislnr:üo : ;1Uo só não possa sahir do Imperio, sem litiraria do Codigo l•'rancez desde o artig-o 7'' ; 2cnr.:t do Senado, ccmo at•} da Prol'incia, onparag-rapho 1" atd o paragrapho 19, sem at- ' ~ic residir. A primeira parte é multo insta,
tenç:io ao que se acha leg-islado entre nós ' cmquanto pórle prejudicar a assistencia do
sobre alguns objectos, do que extincção de un1 ' scn:.dor '' sessão; pois que, ainda no caso de
Tribunal, c a substituição das Autoridades, ; nne calcule o tempo de sua VIagem de modo
que lhe devem succeder. Como, porém, o : f!UC na occasíflo ria Rcuni:io Ordinaria não
Projecto contém muitos artigos que dfLo nova ; "ossa falta!', pódc haver uma convocaçfLO exfôrma ás operações com.mcrciacs c ao modo I ~raordinarb, a que niio possa assistir; c o
de as tratar cm Juizo; as Com missões acha- j Senador quando lhe conceder licença ructterfl
ram que seria melhor entrar cm discussão na I' este caso cm cons!!leração; emquanto porém
sua integ-ra, deixando á sabedoria do Senado ;, outra parte, sobre que recahe a emenda, eu
a decisão, se será con•·enientc tratar nesta i nflo rejo utlllda!le algum:L para se fazer uma
Lei uma parte tlaquillo, que seria mais pro· ! tal coarctação de liberdade a um C!dadfw,
p1·io rlc um Codigo ou -Regulamento Commcr- i nnc, por ser Senndor, n:io deve ser pr!Yado
cial. Pelo que, límltando-se ~~s alterações, que : rÍa faculdade que a Constitni~iio concede a
pareceram indispcnsaYeis, offcrcco as seguin-i todos, de .-ivcrem na parte do Imperio, que
tcs:
I mais lhe prouver; d!r-se-!1:1 que .nfto se lhe
.
J . I
Artigo 7." Em l:.zgar de_- Aos d1to~ ·UI· tolhe< a liberdade, m~s que se exige a _commu·
zes competem as aprcsenta~;ues, etc. - dtga-se 1 nicnçfio li camaru; rnns se prc;;umc nao cstnr
- Aos ditos Juizes compete receber as apre-i ~uando c Senador está em nma Província
sentaçõcs dos commcrcíantes fallidos, eonvo- l rõra da Cúrtc, porqPe n:io ha de ellc sahir
car os crerlorcs, receber denuncias, tirar de- com Pass:tpm·t~ do P1·csidcnte rcspcctiro,
vassas c .inlgar nos tcl·mos tio A!Yará de 1:! l como sahcm tcdm; r.s Cidarliros? Dc\•er[! o Se-

I

i

·---------------------------------undor C'ortat 110r toLlus a.s ncC:C:::i::dJaclcs, que ;

til'él" de passar de unw a outra Pro1•incia,
ou por causa de sua saudc, ou por seus interesses, de cuja demora lhe póde no primeiro caso resultar a morte, e no segundo
graves p1·ejuizos'! E para que requerer esta
lieença'! O que unicamente se pódc dizer ê
para que o Scn~do sabia onde existem os seus
:IIcmbros, afim de os chamar quando seja
preciso para um:L Reunião extraordinaria;
mas nem para isso eu acho necessaria esta
eoarctaGão de liberdade. Xunca se fazem conI'Oeat;ües por a1•isos incliridualmcnte dirigidos a cada um do~ Senadores; sempre que se
conroc,1 a Asscmllléa Geral extraordinariamente, promulga o Poder Jioderador um De·
.~rcto, que corre o Ia;pcrio todo, e em qualquer Prorincia onde o Senaclor se ache ahi
tle\'c o Decreto chc;ar. Semp:c assim se tem
feito, c nem cu concebo que ~c possa fazc1·
uc outro modo; porque ainda que se saiba a
Pro\·inci:~ em qul! o Sc!wdor, n. quem se quer
:n·isnr, c·xiste; nil.o é nunca. possível, que na
Ccirte s.: sniba o ponto dessa Província onde
cnc se: acha no momento, em que se lllc hou\'Cr de en\·iar o Ari~o; sal\·o se ta.mbcm se·
ryucl' que o Senador p:Hticipc ao Presidente'
elo Senado todo:; qu~ntos pa;;sos hou1·er d''
dar d<t PrO\·incia onde estiver; o que clara
mt:ntc se rG flLW ~ impralicavc1. Por estas
razões, c pelo mais que salta aos olhos de
todos, cu sustento a minha emenda.
O Si:.

AT.JfEJC>.\

E

Ar.m:Qt:EHQ<:E: -

~\

emenda ainda me parece diminuta cleixancJc.
:'!. outra parte do artigo como cst[L. Eu creio
que ao Senado nada importa que o Senador
saia, ou deixe de sahi r do Imperio, pôde cllc
riajar pam onde quizer, que; o Senaclo nada
tem com isto; ú Senado c. que quer é, que nas
.sc:;sõcs ouc se fizere:n ordinarias ,ou cxtrnorclinarias, o Senador se apresente; tome ellr
as medidas CJtlC julgar a proposito para nãr
faltar, c se as niio tomar de modo que deixe
ele se apresentar, qllando se convocar o Se·
nado, soffn1 a pena que a Lei lhe impuzer ·
Eu mando nestE; sentido a minha

Xo artigo ·l", depois elas palavras - se
rctimr para fúra do Jmpcrio - accresccntc-sc - c por isso nfto puder comparecer n:1

:;c·.~s~1o

or~iinur!:.:.

ou

cxtraordinaria. -

Al-

'"t:'itla •: .·l !~uqucrquc.
Foi apoiada.
O Sn. S.\'1THXJxo: - Eu julgo que o Seuador dc\'e pedir licença 1i sua Camara para.
snhir do Imperio. Se o Governo não pódc
empregar o Senador para fóra do Imperio
em

caso de grande monta. sem Jicen1;a do

Senado, como ·SC pôde suppõr que possa sa!Jir sem liceuça em utilidade sua? Diz o nobre Senador que o Sc;nado o que quer é que o
oeu membro esteja presente, quando a sessão
urainaria, ou extraordinaria se abrir; asslm
G; c tul é o fim p:l!'a que se exige que clle
JJec;a licença, e o meio de satisfazer a esta
fin: G ne;ar-sc-l!Je, quando o Senado entendA
r1uc n:io estarít o seu :IIemiJro na Côrte na
occu;;iüo da abertura. Do contrario poder;, o
St:naclor dizer: sahi par.'L fóra elo Imperio
;Jort!UC Lei nenhuma m'o prohibc e não me
~!presentei !HL scss:Io
extracrdinarin. porque
n:~u me chegou :-~ noticia clu. co11vocação. ~e
:Jilum C!dacliõo pócle sahir do Impcrio sem
;;atisfazer os Regulamentos Po!iciaes, c o Rc~ulamento Policial a que o Sc:nttdor cstú sujeito, é a licença da sua Camara, que lhe póde ser negada quanclo o SPnado assentar que
clle na viagem, que vai cmprehendcr gastarti.
mais tempo do que o preciso para assistir {L
~bertura d~ scssiio ordinaria, ou quando tiver
dados por onde possa julgar que haja alguma
~om·ocação extraordinaria.
O SI:. Rumoso: - Eu Yoto contra o ar·
tigo e peço a sua su-pprcss:lo, porque reputo
n sua doutrina tyrnnnica: niio se deve consentir que este Projecto, cujo nobre Amor
mostra aliás, sentimentos mui liberaes, faça
o Senador escravo do Gleba; h:t de o ·Senador
morre1·, se precisar snhir, para tratar da sna
saude? Se a sua família precisar da sua assistencia cm outra ProYincia, ha de abandonai-a? E' obrigado a pedir sempre licença
ao Senado, e sabe-se que o Senado niio tl permanente; é nisto que cu acho tyrannica a
doutrina; porque se a necessidade ele viaj;u·
fôr das que não admitte demora, sof!re sem
remedia nenhum, por nfto haver Autoridade
que lhe de1•e unicamente dar llcença; a nenhum Cidadão se põe nestas circumstancias!
E como isto tanto se yerlfica na primeira.

--·--·-··------·----so~sfLo de ·Í de .lun!JO

2fl0

-------------------como n:1
parte tlo artigo, eu CJll(\l'o
:;;~gm!dn

a ;-;ua total suppressfw.

0 St:. At.>IEI!l.\ E Ar.HL"Qt:lcllQUE: - Acho
na Constituiç:·:o que é liiTC a qualquer Cidadüo o salllr p:1ra onde lhe parecer, sem que
1·cjlt prohibi~ão cm parte alguma. Diz um
nobt·c Senador que a licença é um Hcgulaxncn Lo Policial; mas qual 6 esse Hr.:gulamento? O unico Re.:;ula.mcnto, que eu conheço "
o Passaporte, c quem dá os Passaportes é o
Go,•erno, c n~o o Senado. Pelo que toca ''
tyr,tnnia do artigo (leu). O Senador que se
rcti·rar para fóra c nfto puder vir ú scssüo,
tem de se justificar (leu); nada lhe falta;
se o Scnndor quer sahir sem justificar a su:t
au:;cncia, corra o risco e soffra. O parag-rapho não diz que peça licença, diz que justi-

;lOS

He~·lliílllH.'llt.O:-l

j)C•i.'tt•Jl(.'('JltCS {L !->U:l (']:tt;Se;

u:11 :llililllr nüo obtem Passaporte sc111 que
aprcs~nte

a

~ua

respectiva Iiecnça; o

~\Iag-is

é:-::do sem Jiecnça do Gorcrno que precedem

ao Passaporte, c ~ ao que cu chamo Regulamento l>ulicial; ora se o Senador nada tem
a que

satisfa~a.

antes de pcu1r Püssapvrt..::

ning-t;cm lhe póde negar, porque nenhuma habilitação tem a fazer, como tem toUos os en~
pl·eg-ados publieos, o que me parece pouco
rcg·uiar;

porque é uma cxccpçflO dada aos

:IIcmbros do Con>o Le;ri:ilatii"O cm rcl:!y:üo
aos mais empregados, que a Constltuiçüo lhes
n:io concede; é um ]>ririlegio que se nüo
púde suppúr unirto ao cargo por utilidade publica, c de que n Constituic:i!.o não faz men-

r.üo alguma, quando nw:·ca os vrivilcg-ios desfique a :;ua ausou-cia perante o Scn:tclo, se tes Clllj}t'cg:ulos. Om se clie: nüo jJÚde sahir
l10uver easo que o obrig;ue a sahir do Impe· ,.cm Passaporte; se nüo pútlc obter Passario. Quanto ao que di:;sc um nobre Senador porte sem mostrar (ao n~rnos na qual:datlc
que s.: o Governo nüo púde empregar o Se· de empregado publico) compctcntcmc•atc linadar se.m licença do Senado, menos pódc o cenciado; c se esta só :h c pútle ser concetlida.
Scn:tdor sahir a seu negocio, perdoe-me o pelo S0nado, pois é quem ha de (por esta
nolH'e Sen:Hlor. m3.s o seu argumento não mesma Lei) jul;al-o pelas faltas; como se
proecdc•, porrJUC a prohibiçiio da Constitniçfto ;1úde dizer que o Senador não precisa de Jiao Go1·~rno de nüo empregar os ~lembras do cen~a do Senado para sahir do I:npcrio?
Corpo L~:;islati\·o senão cm ultimo extremo, :-;-,;o po>so assemir nisto. Demais, G neccssa.c com licença da respectint Camara, nfto ~ rio que nos nüo tornemos a \'Cr nos cmbara·
para emlmraçar a liberdade do Senador ou ~os, cm que a poucos dias estil·cmos, quando
Dcput:tdo; ma; para impedir o abuso que o :;c :ll!scntou um m<:m!Jro ci<:st:t Casa; se ti·
Gow·l'IID poRsa fazer dos empregos, dando-os 1·ess:;mos uma Lei cscript:L n:1da tin!lamos
no:; .:l!eml>ros do Corpo Leglslati\'O, c dimi- mais a fazer, que appliea1· a stm d:sposi~üo,
nuindo ~l:~si:n a Rcprcscnta~ão ~acional.
poré.m, por esta falta de Lei, haure grande
di•·crgencia
de opiniões c estabeleceu-se um
o Sr. Darroso mandou ft )lesa a scprcccdcutc,
que
applicado a outros, póde ser
~·uinlo
de muita consequencia, como bem se ponderou, na que o Senado tenha uma norma ccr~a
E~ll::;n.\
a que se encoste quando quizcr deliberar.
0 Sli. ADIE!Do\ E ALilt.;Qt:l:I:Ql."l~: - 0 noSupprim!l·Sl" o artigo ·1".
bre Senador con,·ém cm que o Scnadm·. possa
sah ir para fóra. elo Tmpr~rio !iem .l'r.:;trier:tlt'S,
,~ tanto que apresentou
uma emenda neste
sentido;
e
agora
diz
que
são ncccssarios RcSi:.
S.\Tn::'\I:'\O: _
Eu
rutaria
contra
n
0
·
oiada
;ulmnentos
Pol!ciacs.
As
Leis policiaPs de
supprt~~si'i.ü, mas :\ l.~:tH~nda nao LOl ap .. ~'
~uc
falla
a
Constiluh:fw
sf10
Leis j(, feitas; e
c Jhll" i:;so niio fallari'i sobre ellu. Um nobre
S(lnador dii'S<' que ni"tO conhece Rc;nlamcn_:o não se d(l Passaportr..!5 a. um homem, que nttO
Polida i :;e :lã. O o Passaporte: se isso na o está -nns circumst:mcins de o poder obter.
foss~. s~ri:t Jinc a qualqu~r ~mprcgado a so·
O Sr. Presidente pro~''" :'t .-o:a•:~o
lieitar l':bsuporll', " com cllc sahiria do Im1. 0 O n.rti~o ·tn, 5alrn~ :ts em~ntlas:
pcrio. tliz<'ndo que tinha sati:<i<'ito aos Rcp;:t·
pnsson.
Jami'nto:; Policiacs: o Passaporll' ao cot:lrarw
2." A rnwnda SUIJllrN;sil·n do Sr_
:•·' .-~: .... !t'ttl"'llC'lll
rnt'
n:1o tl.'!\ha ~ali::: fe-ito
11,10 o~\. \i.l ,1
.=-.
'I
narroso: nfto passou.
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A ellleutla tio

;:i1·.

,\lbllfJIJei'IJIIC:

:..~.rall!,

~

li~J::L

r.:u!LjCrlucuc:ia

m~.,_udar

proc:cder

:i no1·a clciçüo, c como osta é mandada fazer

pas~ou.

tlo Sr. Saturuino: foi appro- ;;elo Govcr:Jo na íórma da Constituição uflc
, ..a,]a.
era preciso r)ue a Lei dissesse que o Senado
Entrou e:n tli:::;cussii.o o artigo 5", participasse no Governo a vacatura. Ainda
p0is que parece ociosa a detcrminaçüo, podcsobre elle disso
rl:t passar se nflo faliassc em fallecimento do
O S1:. D.\J:J:o.-<o: - );este artigo cu sub· Sc11:::tdor; porque Jncnos obrigação tem o Se~
stituiria á pnlnn-a cxpulsiio - iaiwbilidnde; nado de saber que o Senador fa!lcccu do que
o Govcmo, porque ui~;;ucm \'clll dar parte ao
uiio acho muito proprio o que cstã.
Senado tl:L morte de um de seus membi·os. O
iienado ni'lo Jlúdc participar seniio aqui!lo
:lla.ndou ft :Ilesa a sc~·uintc
que sabe oi'ficialinentG, e o Go1•crno delibcm
~obre o que lhe const:t de uma maneira fJnnlDfEX!l.\
l]Ucr, comtanto que nrifiquc a rerdnde: n:io
Em lugar da palaYm - cxpulsiio - di· sei pois como se hn de mandar dizer ao Go,·crno que é f:tllccid:> um :II0mbro; neste caso
gn-sc lnbnbilldade. - Barroso.
sendo uma parte do artigo ociosa, c outra
irregular, voto pcl:L emenda suppressi1·a.
Foi apoiada.
-1." A

0 Sn. ADml!lA E AT.BL'Qt:EI:Qn;: - Eu
antes clirin. que se supprimisse o artigo: a
~ua doutrina tem defeitos tiio salientes, que
é cxcusuuo gastar tc:npo cm os demonstrar.
O S1:. 13.\m:oso: - Se nppareccr uma
cn:t:::Jdn supprcssi1·a, eu voto por cl!a; retirando a minha, c votarei portanto qn:l!lto fôr
supprcssão, porque nada desta Lei me agrada.
O SI:. AI.)!I:Jn., 1: Ar.Bt:<il'EHQL'E: - J;;u
f:trci a emenda.

Posto o artigo á \'otnr;ão, iicou sup·
prímiclo o artigo 5
Passou-se ao artigo G", sobre o qu~l
disso
41

•

O Si:. SA'l'L'JtXJ:->o: - Cc.:u mais razi'lo que
o artigo antecedente, cJc·•c este ser suppriJ::illo; diz aqui, que nos intcJ ..;a!los ela& Sc:;s·Jcs o 1" Secretario f~ca participi:!ç;ão ao Go·

rerno dos Senadores CJUC fallcccrcm; ora, se
se julgou que o Senado não tinha meio ele
ter officialmcntc a noticia da morte dos seus
:líandou ii :l!cs:t o Sr. Albuquerque :llembros, como a tcr{t o 1" Secretario, que,
a scguinto
acabatla a scs~fio, snhc para ~.uíL casa ou pJ.ra
o cmpr<':;·o CJUe tem; c que llú,lc ser na Côi'lc
E>ll:;\'0.\
ou J'(1nt dclla; dc:nai~, :-:c r~t:t lei impõe a
obrign.r:ão ao Scerctario ele participar a morte
Supprima-sc o artigo 5n. - .:11mcida. c rlo Senador ao Gol"crno, este, p~u·a proceder
.-lliiWJllt'l'que.
regularmente, tloi'C esJ]crar por :esta parti,
cipacão, para lll311dar proceder a numcar;ão;

Foi apoiada.
O S1:. S.\'ITJ:SJ:->n: - Eu tamhcm Yota·
rei pcl:~ supprcssiio. Sú rejo aqui uma idén
que se accrcsceulc no que j[t a Constituição
tem praridcnciado. A Coustituiçflo diz o modo de se proceder ft nomeação dos lugares
que l'ng-~rcm de Senadores, resta sú que o
GoYcrno sailm da vacaturu, parn. o que diz
aqui o modo com que o Governo a sabcrã,
isto 6 por p~rticipnçiio do Senado; mas se o
Scnn.do tle:ulttir nl~·um Senador cm alguns
dos casos mcncion:ulos nos artigos que j{J pns-

c como ha de o Secretario elo Senado saber
elo;; Senadores que morrem pelas tlifi'crcntcs
Pro1·incias. E' porém ao Go1·crno mais facil
ler cslns ·noticias, pelos Presidentes ele
Pro,·inciaSJ, que s~~u ob~ig~t.do~ a1 ·parliici.par
todos os ncoatccimc!ltos not:wcis que carccem de PI'OI"i<lcnl'i<L rlo Go,·rrno, !lo~ qnacs é
este um dcllcs.
J1 o::;to o arU;;o ii \·ot.ar:i"I(J,

sou.
Seg-ui o-se o n:·t. 7'', sobre o quni
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n. Constituic,1o concede ecr- mente'! J!:::;ul nwtcria tem :;lt..io ~~HilJi'e juioil·
tns rc:;alias aos Senadores, o artigo ~uppõc da por tod:u; as Sar;ücs, onde ha c~ta Cam<tra,
que o Senador é demiltido ou expulso, isto é, como muito inlpO!'lall[c parn. ::s :;a.rand:cs du
que j:"~ n:io ha Senador, c se n:io •' Senador, :;ystcma. constitucional. ,\Iuito se tem duvi·
não goza do que a Constitui~:lo concede a dado considcJ'ar cm caso algum o lugar 1·ago:
E:u ,·cjo que cn·Lrc os Inglczcs os Lords Ca·
C!3tcs Cidadãos.
tho-Jicos suppunham como suspensos,. c não
Posto o artigo ;" ii \'Ota~iio, foi rc- wgos; os Francezcs, como dis&e !Jantem, têm
nisso o maior mcliralrc; e como se quer ngu·
prol'::do.
:Passou-se ao ;,rt. S" c acerca da r:t que um Senador. cujo luga.r, seguudo o
:::ua matcria, disse
liircito recebido en,rc nó:;, c por outra:; .\a·
~úes, (: 1•italido, :;e perca pelo cl'ento in1·oiuH·
O Sn. OJ.Jrmu.\: - As honras c pril·iJe· Wl'io Uc trnw. lllolc::;tia lucliruvcJ c :sem que o
gios dos Senadores consistem cm ter no Se· 3enador tenho commcttido crime algum'! E'
nado o seu juizo primtivo; a razão deste pri· o:trbara pois :t dis.posiG:iO do artigo, c JlOr
Yi!egio nasce da conl'eniencia que tem a 1\'a· isso cu \'Oto contra c!lc.
~ão de segurar a integridade da sua RcpreO Su. Ar.,u:ru.t 1-: Awt:Ql'Jml/L"J;: -· 1\'eote
senuçJ.o; se aigum outro Poder julgafsc dos anigo não se trata de dc:uittir ao Scn:1dor
crimes dos Senadores, c Deputados, era pos· por molcstia ou mio; tra:ta·se daquclle Cida·
sivcl que a intriga c o abuso tentasse des· u:io que j:í n:io é Senador; c isto é acto con·
!ruir ou ao menos mutilar esta Representa· forme á ConstituiçfLO, que diz que se nfw tliw
ção, arruando crimes aos seus )Icml>ros, par:: pril·ilegios, que não sejam ligados nos wros tirar do seu lugar, quando a sua inf!ucn· g·os; c sendo assim, como se concebe que um
cia na Carnara fosse contraria ús Yistas ou Cidadão que foi Senador, commettendo um
in•eresses de alguem que o desejasse deitar crime, não seja preso? •Eu acho isto um ab·
a baixo. Logo pois que o Cidadão deixa de surdo; o que se lhe pôde unicamente con:;er·
exercer o emprego do Senador, ceE:;a:m :rus mr, é o nome de ex-Senador; não obslan~e.
causas destes :Privilegias c o mesmo privile- cu tambcm voto contra o artigo, porque é
gio caduca. Eu não conheço outro pril'i!cgio oeio:>o cm todas as ~unn rlisposir;ocs. mas nunaos Senadores, ·nem honras ou re.;·aJias, por· ca pelos principias do nobre Senador.
que ao mesmo sub~idio só tem direito quem
O Sr:. C.tr::iEIIIO m: C.UJ!'c;;: - Eu niio
serre. Log-o, o aTtigo 1! contra o c~pil'ito dn :;u~tentei que o arti;:;o era ocioso; disse sim
Con~tituiçiio c n:io púclc por isso pas,;ar.
que cllc era bJL1'bnro na hypothc:;e que ad·
O Sn. C.u~XEI 1:0 Jllc C.un•o.,: - Eu t.am· mittia; c esta barbaridade rai de encontro
bem connnho q;rc se supprima este artigo, com a Icttra da Constituiç;io, r1uc faz o Sel!a·
n:io pcio que expcndcn, mas pela ba·rbaricla· dor Yilalicio; c as razúc;; do nobre ·Se:1adur
de de sua disposi~:io. O artig-o supptie a de· l'iio ainda sobre a !J)·pothc:;c que cu nfio :iii·
missão dada ao ·Scnarlor cm consequcneia de nütto.
molcstias incurn1·cis; c esta supposiç:io é que
O nobre Senador diz que quem n;io é
cu acho barbara se se 1·crificasse. o que cu Seu;ulor niio tcw direito aos pr·il'ileg!os; as·
nunca. consentiria. Xüo ha officio ttlgum vi· sim é que quem niio é Senutlor n:io tem di·
tnllcio qnc tende, fJllClll o exerce, n infelicí· rcilo ·nos priril0~ios; nw:; ~ hrpothc~c rlo a1··
f!af!c de adoeer.•r ir:enral'clmcnte, seja. por is::o ;i;:n ,; oob1·r quem •' Scnn<Jor e (lcixa-o ele
clcmil.ticlo, e prir:~do do gozo do lug::r que ~e1· !1Cil1 erillH.:; r t.acs rntidadcs L· fLIIC cu nJ.o
occupou pmqn:mto l•J\'e forr.n; c nada :;cria a.rlmilti. •En j;í :Hrui clc-f(•utli um Senador 'que
mais di;;no tlc reparo do que i.al ingratidão se .mostrou ser surdo c disse niio dcria por
da pa1·to de um:1 Na~,fio cil'ilizada c briosa; isso roru:idr.rar·se Y.ago o seu lugar; fossec como se pó(Jc suppor que o empre:;o de Se· mos mais cautelosos quando se examinou o
nndor, que a Constituir:.:io fnz Yii.alicio, ha ~cu cliplomn; mas dcpoio de tomar assento e
de oer tirarlo no Cidacl:io que o exerce, por· sem cmpo~~ndo de nm lu;;ar Yitalir:io, por
raHiellLc ocioso;
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nw!e;;tia que ~c jul;;a incuravcl (c quem sabe · pn.rcce mai:; proprio do que não paga.r a quem
se o é)'! .:\ão pódc barlJuru.mcnte ser c&polia· nüo trabalha; c diminuir tanto da paga como
<lo; nunca entenderei aosiru a Constituição; o trabalho que deixa de fa~er; c nem é· dou·
como nunca o entenderam as Xa~ões cult:ts, trina esta nova, porque ella é usada cm mulc:uc JlClo seu av.anço cm CÍI'ilização e pratica :as repartições, c nas .Cathcdrnes até se desdo sy~tema nos devem scrl'ir de exemplo. O contam horas de faltn. para repal'lir as mui·
:tr•igo tlc1·c sim ser supprimido, mas eu apro- tas corrcsponclentes pelos Conegos que fazem
reiwrei ~cmprc a occasi:"to riUC tiver, para não o ~;crviço erfectivamente, c ba bem pouco
dci.xa·r pa~:;uT aq,ui tae:; [Jrinci[llios.
tempo que, na discussfto da Lei do Thesouro,
O S1:. ,\J.)IJ;JJJA 1' AI.I:t:<!t;JmQl..'E: - Se o passou esta mesma doutrina sem impugna·
i!Iustrc Seuador se niio coJn·ence com as ru· ciio ~lguma; niio 1•ejo pois razito ulguma para
zóes que produzia, cu niio o posso forçar a que a Comruissão julgasse supprlmir o artigo
is~o. O artigo niio suppúe hypothesc alguma r!o Projecto.
O Sn. S.\'ft:nxixo: - Eu não posso deixar
novn.; é unw. cousa que pas~ou no artigo 3",
i~to é, que o Senador falte 3 Sessões, e n.cste de votar pela suppressão que a Commissào
caw está demittido; agora o artigo 8" ·cliz propõe c {!iscordar por conscquencia da opl·
nesta hypothe.sc (jfr admitticla e não nova), nião do nobre .Senador que me precedeu, ain·
sr; für u falta filha de molcstia incuravel. da :nesmo sem ou1·ir Qs razões, que os ill::s·
se llw conceda is:o c :Jquillo; est:J concessão tres ~Iembros, que redigiram o parecer. t!·
e que eu não quero, e por isso é que \'Dto YCram para supprimir o a.rtigo. A Constitui·
co:Hru. o artigo.
r;lio quer, Sr. Prcsiclentc, que o Senador seja
O S1:. C.\H:'iEII:O JJI> C.nrPos: - A hypo· Cidadão Brasileiro, e esteja no gozo de seus
thcsc do ar:i;;o que passou é de qu., o Sena· direitos politicas; isto é, quer que este cm·
dor nilo comparcr;a ~ Sessões- sem mo tiro jus· prego se confie a um homem que tenha. toda
te., e qualificad-o; c cst:t ugcr::. é o contrario, :t presump~ão de amor á ~açilo que rcprescn·
porque falta com motivo jns:o c qualificado; ta, e que na mesma Xação tenho o seu do·
Pvn::nto, 6 hypothésc nora; fina'lme:lte, como micilio radicaclo; e ·demais, que esteja livre
toJos csta.rnos conco~des cm que não passe o de qualquer Imputação de crime, por onde
a:·:igo, nada mais direi.
se possa duvidar de suas virtudes cívicas;
. ~uor a Constituicrto que seja pessoa de capa·
·Pos:to o artigo á 1·otaçfto, foi ap· cidade, saber c virtude; c que na igualdade,
provado.
se prefira.Jll os que ti\'Crcm feito serviços a.o
1Entrou cm discussão o ar-tigo 9", Estado; quer dizer, que o homem que houver
e depois de lido pelo Sr. Secretario,_ de ser Senador, não só seja conhecido pela
di\\sc
~ua capacidade moral e scientifiea, mas que
a sua aptidão seja promda pelos sen·iços fri·
O SI~. 13.\l:!:o:;o: - Eu rrcio que a Com· tos ao Estado; quer mais a Constit~Iição que
misoiio j(c propoz um artigo cm lugar dcs:e etlc tenha a idade ele -10 annos completos,
:::ni:;() !\".
afim de que reuna as mais qualidades i'i. pru·
O Sn. ~f.lltQn:z Jll·: J:;n.l~!l!li'J·:: - A Com- clencia c superioridade (t5 paixões, que ord!·
missiio propoz a suppre~são dêste artigo, c na.rlamentc se nüo têm na idade juvenil; qu(!r
a.udicionou outro, porque se mio prX!e consi- finalmente que tenha uma cert:l renda, Isto
rlerar como substituti\·o, porque contém ma· é. que não seja de Yida miser:wel, pois que a
teria muito tlll·ersa. eu creio que o qne está miscria faz sempre eommetter acções pouco
cm discussão é o artif;O do Projecto, com a nobres e {!egrada os homens da dignidade qM
cmr.IHl<~. supp.rcssiva da Commissiio.
devem conservar quem ú escolhido para os
empregos importantes.
O Su. PuE~wF.:.;n:: - Assim é.
o Slt. Or.rrr-:In.l: - Eu sustento o artigo
,Depois d!sto, :~presenta a ~açrro no ~!o·
rlo Projecto, c voto contra a supressão; o ar· narcha tres Candidatos escolh!rlos DOr umn.
tip:o estabelece a perda de vencimento com Jo~leiçfio indirr.cta. IE:to I', pm· uma escolha feib.
p!·r.por~:io ás falt.as comnwtrtidas; nada me. por ot:tros cidadftos, cm que a massa dtl :-la·
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~ão tem posto stw. conflanca; c destes trc~ vencidos; c dft·:;e o nwsmo 110s ::icnadorcs c
C:mdiclatos, rsrnllw 0 :ITonarcl!n o que por sua Dcputauos'? Nito, rlc certo; para se ser )linis·
p:trtr: c pel:t r•X]lcrh'.nd:t rle f\LL:t capaddatlc tro rlc F.si:Hlu n:io rxlp;p a Constituir.áo m:li:1
TIOfi C:lllJli'Cg'OS CplP.- tt·lll CWí.~11p~ldO, SC h:L InOStl'H· do ~ne n. r·O!JI'i:tu•;:r. <ln :l[onarr:ha, <Jirr.: l:ilfl·
do maii1 rllgno; rlepois rlü l:'iu tlcpurada csco· !Jem o Si:nalllii' tcul qu~r11lo ,; r_:scolhido f·llt!'"
lha, a Nação lhe co11fia sem reserva touos os os cauditlato~ que a :\::~ão lhe a.prcsen::a;
seus interesses; dá·lhe liberdade sem limites tudo o mais é regulur no Sen:ulor! O nosso
nas suas opiniões, dú·lhc immunidade até par:t Codigo, confiando na morlgcraçiio dos brasios crimes que possam cornmettcr, gamntindo· leiros, nenhuma pena estabeleceu pam muito~
lhe a scgura11ça de suas pessoas para que crimes a ~ue o l!onwm cstft sujeito; não se
nenhuma Autoridade por mais graduada que falia no Rcgieirla, no Parricida, no Sacril•'g"O,
seja os possa capturar, c são estes Cidadãos, ~ue roubar o Sacracio, e em muitos outros
sobre quem a Nação niio tem tomado t:ío gran· crimes, que o homem pdcJe co:nmettcr, mas rpH:
de confiança, que entre si estabelecem uma cstiío fór:t da probabilidade na morigerac;:io
desconfiança tal que julgam uns dos outros da :\a~iio; a quem se offcnderia srí com a
1:ão baixos sentimentos, que se fig-uram cnfer· Jiypothese da possibilidade. O artig-o, Sr. Premos, deixando-se ficar cm suas cnsas par:t não sidente, ataca rle frente a llase com ~uc a
preencherem dercrcs, de que lhe resulta unut Constitui~:ío instituio os lugares de Senador,
honra superior a quantns a sociedade tem in· porque esta base é a confian~a !Ilimitada; e
ventado? Que manifesta contr<J.clic~:lo não ap· o artigo rJcstroe rle todo a confiança; ~uando
parece aqui entre a confian~a cl:t Xac;iio c a suppõe o Senador capaz de se figurar enfcr·
que nós temos uns dos outros; e niio far([ mo para niio comparecer, ~uando tem de obriesta perder grande parte daque!Ja? Sim, digo g-ação; é por consequencia o mesmo artig-o
eu, e é da natureza das cousas r1uc assim sue- inconstitucional, c como tal muito bem suppriceda; para ~ue ha,·cmos nós lcgishr sobre :nirlo foi pela commissiiu. Voto portanto pela
uma hypo~hese ~ue se n:io pôde verificar, nem sua supprc.<s:io, r.omo propoz a Commi.~s;io,
0 81:. D.11:r.oso: - Eu tambem YOI.O cGn·
se tem até a~ni verificado? ·De certo nunca se
verificou; não temos exemplo de ~ue nenhum tra o artig-o, o menos, por~ue prídc ser· tratado,
dos nobres Senadores, que compõem este au- é por ocioso. :\Ta! por! cria. a sua doutrina sei'
gusto circulo, tenha commettido um tal abuso; applica,·cl ao Senador que r' r.amhca1 Jfinistro
o que tem faltado de comparecer é sempre rk E~tado, porque estes faltam mrriws '"czes
mui justos impedimentos. Porque razão se por occrrpados. c recebem oulro orrlenarlo pronão estabelecem penas para outros abusos que miscuamente; mas ainrla asim, a Constitui~iio
o Senador, como homem, pôde eommetter; c lhes dfí. o direito da accumulne:1o rJc CnlJJrc·
~ue estão dentro da possibilidade? Fallou·se gos que traz eomsigo a accumul:t~ão de Ycncln•mea em Peita, Suborno ou outros abusos, mcntos; e se para ellcs se niio pôde appliear
que se podem praticar no cxcrcicío das fun- a doutrina do rirtigo, de modo nenhum aos
cções de Senador? Xão póde o Senador con- outros. O nobre Senador que me prcccrleu já
ceder o seu roto? Que 6 da ·pena .para este mostrou ~uanto d·iminue cst·:t disposi.;jo :a
delieto, que o Senador pôde commcttcr, como confiança ~ue a Xnçiio tem posto em n<is; a
homem? - :\fio existe; ao contrario declara paridade dos concgos c Emprc,:::arlos rlo 'l'hr.·
se na Constituição que o Senador não tem :res- souro n:io tem lug·ar nenhum; •' neccssario
ponsabilidade alguma no oxercieio de suas augmcntar o decoro dcst:t cnsa c n:io <limi·
funcções. O nobre Senador compara o ·emprc· nuil·o.
O Sr:. Or.mm:.l: - O nobre Senador, que
go de Rep.resentante da Xação aos outros cm·
pregos da sociedade, onde ha essas multas pc- fallou cm primeiro lugar, rlisse que 1'ota1':t
cuniarias; tem acaso a :-.iação prestado a mes- contra o artigo, porque CI"a inconstir.ncionnl,
ma confia.nr.a a algum outro empregado de mas não o ouvi citar o artigo rla Constitui~<io
qualquer ordem que elle scjn.? Os :IIinistros de a ~uc a ma teria é opposta. OuGo ag-ora dizer
Estado tem uma restricta responsabilidade; que 6 ocioso; eu cha.mo ocioso aquillo que de
cm todos os actos rlo s:cu emprego silo accusa- nncln. Sf)rvr.: c ni'io sn plicle nr.1~ar f!110 o arti~o
dos pelos :1busos e punidos quando s:io con· q~JO ,.:.;c prr.l.r!H1:t rrprm·.1r sr.I'\"! p:1ra !('J' .:::r.m·
1
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prc o Seuado CO!ll gente; 'e i'to mio merece
1:un!:iídcra!::io, !3Cr(t o :ti'Ligo ocioso.
O Sn. S.\Ten:-·axo: - Tanto citei artigos
I'ODHtitlH:JOIJaf':i, :L CJUC :I. 11\:tl<·ria d:L l!isCUS~;!lO
•' opposta, rJUC rcJ!di r.IJtlo rpwu to a Consrituiç;io exige para o cidarlüo poder ser nomea·
do Senado1·, e quucs as latitudes da conif;u!l;a
que a Na~ii.o poc nos sr.us Representantes; e
o meu discurso todo se dirigia a mostrar a
contradieçüo em uc cr.tava esta doutrina da
Constitui~ão com a do artigo que o nobre
Senador defende; e como eu creio que tudo
quanto se oppõc <1 doutrina da Constituição,
julgo ter mostrado a inconstitucionalidade do
nrti~o.

O Su.

AL1!EID.\ 1~

Ar.nr:t<t:r:nQrF.: -

O ar·

tigo niio -merece tanta disru~s:io; rlle ,; em
si mesmo oc:ios:o; mas como sr. diz que n<io
h:: nada na Constituição que lhe seja opposto, eu direi que a Constituiç:io mnnd;, que o
::Pnador •·en~a u:n suboidio durante a Sc8são.
e não sr. lhe pócle tirar em par;.c este direito.
.Po::;to :í. Yot:~t;ão o artigo 9", não
foi approvatlo.
Leu depois o Sr. SQgundo Secreta·
rio o ariigo acldith·o, orrercciclo pela
Commis5-iio, com a Indicação do Sr.
Almeida c Albuquerque, sobre o que
disse.

O Sn. ~r.u:qr:Ez 111: lXIU.\IIlL'PJ': - De acc·crdo com a ma teria, fJUC es!(L vencida, e en1
ntr.cn~<io

a r1uc existem pessoas que, senrlo Sctêm faltado ás Sessões: por 2 e 3 an11 ns, c até ha. um que sendo nomeado mlo velo
wmar posse, nem consta que tenha dado moti\'0 desta fa!t.a; pareceu fL Com missão que
era justo fazer-se a e~te uma inti:nação, para
rl:tr a. razão de não ter comparecido, c fL vis~a
rlcsta razfto. deliberar o Senado; sobre isto
addicionuu :c Coa11niss<io o artigo que estn cm
l:~dorcs,

cliscusRilo.

O S!:. lhJ:uoso: - Eu pc<:o a leitura do
a1·t!g-o. (0 Sr. 2" Secretario satisfez.) Acho
ar1ui nlguma contradicção; porque este Senador eleito, mandou a sua parte de dornte; o
que o Senado ndm!ttio, communicando-lhc que
esperara viesse Jogo que a sua saudc Jh'o permitti~se; o ~uc cqnil"~lc a ter-lhe o Senado
r-oncrilido liccn~a ~o.m t~mpo, ;\fandn agora o
:1rtig-o que o S1·. Secretario lhe f:-t~:t uma com·

J

municactio por 1' c ::~~ v!a; o fJllC 1ne parece
CJUe n:io preenche o fim, pcrquc pódc a carta
deixar de lhe sc~r c.utrcgue, c emo.unnto nüo
fô1·, !.em aqurllc homem dirc:ilo a e:;tar gozar.·
do d:L li<:eH•;a que o Sénado lhe coJtcedcu;
:omo sabe o Sr. Secretario cm que lugar da
Europa cslú o V:scondc da Pedra Branca J'!UT:t
lhe rlirigir :t 1" c 2" ria do Ofiicio! O que eu
JUlgo •'. que pelo Governo vamos melhor, porrJilC se o Governo o tem cmprcg:tdo, sabe onde;
c se jü não estiver exercendo empreg-o, o mesmo Col"erno deve s<:ber o destino QUe o homem
teve ou por via dos )finistros que tem na
Europa, lhe pódc cnvi~r o aviso ao lugar em que
estil'cr; nada disto Jltir!e fncr o Sr. Secre:a·
rio creio portanto que neste ;;entitlo liCI'Cr:í
cme:ndnr-sc o artigo.
o sn. :u.11 :QL'J·:z nE JxJJ.\.'.rBt:PJ·:: - :\':lo se
diz que 0 Sr. 1" Secretario rcme~t:t directamente os a 1·isos pnra a Europa; é natural
· que 0 faça por intcrmedio do Governo. se n:w
estiver scicnte do Jug·ur cm que existe o \'is·
conde da Pedra Branca; cu julgo portanto
ocioso que ~-e rmcnde o artigo, para se cl!zer
que os Officio3 1·iio pm· iatcrmct!io do Go\·erno; isto é pelo ~ur. pertence a este, que est:1
fóra do Imperic; quanto aos o:Jtros, sabe-se
bem as Prol'inciHs onde existem e pelos cor·
reias: se podem envinr a;: participações; finalmente, eu acho rJUC a maneira de mandar estes avisos aos Senadores ausentes, é objecto
do expedi cu te da Secretaria. onde o Sr. Se·
crctario far(L o que julgar acertado para n_ue
as participações sejam eutrel;ues no seu destino: creio por i;o.,;o que n::to ~ necessa~lo
emenda. nigum:1.
1

Tendo cntretan~o dado a hora, mar·
cada para sa!Jir a Deputação, que com
cffeito sahlo, com as forma!id~des do
costume; c o Sr. Presidente conv!olou
ao~ membros da3 Commissões
para.
pas~:arem aos seus Gabinc;cs, afim de
concluircm os seus trabalhos suspendendo-se entretanto a Scss<io.
A' uma ho:·a e um quarto d<t tarde,
tendo chegado a .Dcput:t~;fto, continuou
a Sessão, c pedindo a pala•·ra, como
o1·aàor dn mesma Dcput:tçfto, disse
O Slt. Ar.run: - Chegou a Depurn~fto no
P:1;;n, ,~ ;;enilo Intrcn1uzida. na S;d:l. füi rel~e-
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foi rerogada pela Lei do Or~amcnto que cst(t
em 1'igor. E' de parecer que se continue :L
respond~ndo o Prcslrlcnte: - A Regencia Proremcttcr a Jolha. p.:!la mesma maneira até
vlsloual, em :\'omc elo Imperador, tomará cm n;ora praticada, autorisando-se o Secretario
consideração.
do Senado para QUe depois de approvada, receba dos Senadores ati dcclaraçõe;; que lhe
Foi recebida a respostn com cspc· derem, em \'irtude do seu Direito de Opção,
cia! agrado.
para as tran:;mittir ao ThcsouJ·o pela Sec~e
O Sr. Presidente ponderou ao Se- tari:l de Estado competente.
nado, Que não havendo numero suffi.
Paço do Senado, ·I de .Junho de lS:ll. ciente para formar casa, por estarem JfarqJtC::: d.e l11lllti/L~IIpt:. - Bento Barroso
ainda alguns Srs. cm Commlssfro, sus· Pr:i'eira. - .11. G. ti!.' :l/111 ci,la '' "Uburrut•rqut:.
pendia novamente a Sessão.
A's 2 horas menos 5 minutos, rcu·
.P~diJu. a u rgcnci:-t p~~lo me!ili10 ~r.
nindo·sc o Senado, o Sr. l\Iarquez de
Jiarqucz de JJ!hn.m!ntpc, foi approraInhamb'upe, como .i\Iem!lro da Comda sem discussão.
mis;;üo ele Constituiç:1o leu o seguinte
Disse então
vida pela Rc.r;encia, a quem foram entre oo

Do:cJ'cto~. que levava com a fórmula do: Lei,

P.umcF.J:

O S1:.

B.1w:o~o:

-

Como este -nr•goeio '-'

de ec:onomiu. da Cag<l, julgo que nfw
A Commlssão de Constituição examinando

tcn~

de

se;uir os tramites dns scgu!Hb~_; di:-;cussües, c
póde ser hoje mesmo decidido.
0 Su. :II.II:n.n:z IJI; L\'JJ.Uil!l:J•E: - Xas

o officio do Ministro e Secretario de Estallo
dos N'egoclos da Fazenda, em data de 30 ele
l\Iaio deste anno, remettido a este Senado por instrucr,5cs cbdas para as elcir:ücs de :\Icm·
cópia como offício do :Yfinistro e Secretario bros do Corpo Legisl:ltivo, foi cs:abclecida a
de Estado dos :\'egocios do Imperio Interino, Regra Geral, que cada um dcst~s ~rcmbros
a quem fôra dirigido, no qual participa a de- receba um subsidio pela sua rcspcctim Pro·
terminação que havia tomado de expedir á~ 'tincia, mas se esta nf!o tivesse u:n surncicntc
Juntas de Fazenda a necessaria ordem para rendimento, fosse o seu Ileprcscntn.ntc pago
pngurem nos Representantes das suas Pro\·ln· pelo '!'besouro Xaciona!. Assim foi praticado
cias em uma e outra Camara o Subsidio dcl- no 1" anno ·da Asscmblé:t Geral. D Senado
les, evitando-se-lhe, como at6 ::gora, a ordem porém resolveu depois que se fizesse uma
do costume, convinha. em que se fizesse sauer fo!lm geral de tados cs sc~ns Jicmbms, ::ptr:;
aos Secretarias de arnhas as Camaras esta a perceberem o subsitlio (isto é, os prescr.·
met.!ida de antecipação, afim de que se pro· tes e aquelles que estando •na Côrte, se acta·
cessassem as folhas de pagamento mensal, com van1 molestos), c se Ueixa\'a a opr:fí..o ao Se·
aquelles !'rfcmbros, que quizerem receber aqui nador que quizesse receber pela sua respe·
o >CU sub5idio, por falta de rendimento em ctiva Província ou pelo Thrsonro; o que s-~
suns respectivas Provlnclas. E considerando praticou de então em diante. A Lei do Or•:a·
a Commissiio a vantagem que tem .para o menta de 28 o mesmo determinou; c finalThesouro a pratica até ag-om estabelecida de mente a. -Lei no\·issima, que fixou o sub~idio
se lhe remetter uma folha. geral de ·Senado· para a presento Legislatura mandou qtw
res, que tem vencime-nto na presente Sessão fosse pago pelo m(}(IO com que at~ ent:"lo S!'
Legislativa, e que é firmado nos termos cm pagava. O ·~flnistro da Fazenda disse que
que o Senado tem julgado mais com·eniente, ordenara ils .Tuntas <la F:tzenda, que sem cle)1ara execução da disposição do paragrapho pendencia de ordens indlvlduaes, fizesse os
2" da Lei de 8 de Outubro de 1828, na qual pngamClntos aos respectivos Senadores e
se estabelece o Direito de Opção aos Depu- Deputados, e nesta pnrte ele certo que nlli·
tados e Senadores de receberem os subsidies riou de algum trnbnlho n:~ rcqu!si~~o dn·
nas -respectivas Prov!ncias ou na Côrte; dis· qucllas ordens; mas quanto {L outra parte cm
posição que se acha confirmada pelo artigo 1" que parece forçar o Senador c •Deputado a
da Lei de 25 de Setembro de 1829, que nfto J'eceber pela sua Provincia, ainda tendo ren·
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.iinwaco para isso, vai certamenw contra o parece o tempo pouco para quew cst<i. fóm
CJUC a Lei -dispõe, que mandou observar o que / do Imperio, c particularmente para este que
se praticava, isto (;, a livre opção; c com ef- l se não sabe onde actualmente existe. J~' posfeitc, noda scri:l Uo injusto como constran-! sivel que se faça nont ele!çfto, c que cllc
gcr ao Senador que não tem corrcsponden- confiado na licença Indefinida que tem, se
cia para a Prol'i.ucia por onde foi nomeado, apresente c tome assento, por I!Jc niio ter
porque nem todos :;üo dcllas naturaes ou alli chegado a intimaç<io. Por isto disse que cndomiciliarics, c mandar fazer esta cobrança, carregando-se ao Governo de lhe en1•Iar a i-n·
c isto no tempo cm que deve receber, c cm timação, o mesmo Governo p6dc certificar se
r,uc tem contado com esta cobrança aqui; clla llle foi ou não entregue, c (L l'ista -do seu
fmpossfbllitando·se de satisfazer aos engaja- procedimento ulterior, o Senado delibere com
z;1ontos a quo se livcssc sujeitado com o toda circumspecçiio.
rJ:1do da reccpçiio pelo Thcsouro; por estas
o Sn. ADIEI/lA ~; Ar.nt:Qt:l:HQt:J;: - l~u
razões eu julgo que o Parecer merece ser ap· não acho pouco o .prazo tle um on.no para o
proYado.
Senador, que não tom querido rir tomar asl'oado-sc o Parecer á votação, foi sento, c direi que para os mais € pouco. Quem
approrado dcfinitil•amcnte.
niio tem ·querido l'ir tomar posse ha 5 para 6
Ccn tin uou a discussão do artigo annos, scrit ain dn. preciso tan t.l espera? Se
additii'O ao ,Projecto, -que se tinha se não sabe onde este homem existe, prointerrompido ncsln. oessão, conjunta· cure-se saber pelos jornaes, que correm todo
mente com n Indicar:iio do S1·. AI· mundo; c tanto mafs que ainda que cllc csmcidJ. c Albuquerque o sobi'O esta teia na Russia, pôde o Officio ir c vir a rcsmatcria diss9
posta cm um anno muito hcrn. Quando cu
fiz ü minha Indicaç<io, n:lo cst:ll'a informado
O Sn. D.llu:oso: - Eu julgo que n. Com· do que se tinha passado a respeito do VIsmissüo se fez cargo da Indicação, quando re- conde da Pedra Branca uos annos anteriodigia o artigo, porque a sua disposição abran· res; soube que clle tinha. mandado partici·
ge cm medida geral a prol·idcncia que se paç;io de doente, c disse-se que se lhe tinha
pede na Indicaçiio oobrc um Senador <!m rcspoiJdido, mas cu procurando o Registro
desta resposta na Secretaria, não o pude enparticular.
o Slt. )!.IHQL"EZ DI: [;\1[.\)[ln:I'E: - A ill· contrar; o caso é, que clle deixou ficar c
tcn~ão da Commissão foi de accôrdo com o não deu mais conta de si; finaJ.mente um
que acaba de dizer o .nobre Senador o illus- anno mais de espera, depois de tantos é mais
lre Autor da Indicação quer que se provi- que sufficientc; razão nenhuma pôde haver
düncic sobre o Visconde dn. .Pedra Branca, para se dar mais.
que nüo tem cem parecido. Este Senador nomeado participou que ~st.:wa molesto, c o SeDando-se a matcrh por discutida,
nado nflo lhe limitou tempo para. comparecer,
c posta (t rotação, foi appromdo o
;' portanto preciso que o Sanado lhe faça
artigo additi1·o, julgando-se prejudie:onstar a sua deliberação para que se haja
cada a Indicação do Sr. Albnquernuo
depois de impõr a Cominaçi:io, c portanto no
c finalmente foi todo o Projecto ap·
artigo proposto pela Commiss:io está a proprovado com as emendas para passar
ridcncia que na Indicaçiio se pretende.
á ultima discussüo.
O Sn. D.11:1:nso: - Pedi a palavra para
Tendo cntrc'tnnto dado a horn, o
dizer que não me parcrc essl\ncial que o ~c
·Sr. Presidcnl~ mnrcou para a Ordem
n:ltlo não tircssc pnrlicipado a. ,na rcsoluçao
do Dia:
sentido
geral
a.o
Viticonc.lc
1la
Pcdra._nran1." A ~· dl~cuss;io do l'rojccto de
110
c:l, porque as uclibcrat;õcs do Senado "ao pu·
rr.ci sobre as Attribuiçõcs dn. RcJ,l!cadas nas Actas que· se imprimem, c o seu
gcucla.
procurador nesta Côrte lhe pódo enviar
2." O Projecto de Lef para a ex·
:Htuillo que !!Ir. interessa saber; mas pelo que
tincçiio d!t .Tunta. do Commcrelo.
toc:t ;, matcria do artigo insisto cm que me
3." As materias já dcsisnadns ua

Sessão dc.7 de Junho

208

sc;;s;;o Jlrceeàenle; c h~rcndo léUJJlO,
o Projecto de T""ci l'C\'Ogando a Carta
J.ci de G de No\·cmbro de 1808, que
lllan!lou declarar gucrr<t nos Ind!os

Ilugres, c finalmente o Regimento do
Conselho ·de Estado.
Levantou-se a sessão ús ~ horas da
tarde.

PI:ESI!ll·:xci.A

J)O

HI:.

HISPO

<.:.\PI~J.r ..\()·.\fÓJ:

.l'rojcc:to, e a1t;-ti!J~ do~í :..il:\1:3 al·l.igo~.

e entrando om 11iscus::iilO o artigo 7",
diss~

O S~:. AI ..\!EIIl.\ 1: ,\I.I<L'</t:Ela/u;: --- Eu
j;i mostrei ·nesta .~·· d iseussão IJ uan to este
Projecto é imperfeito até o arri;;o G"; c you
continuar a aprcsent;~r os lle:eit:os, r1uc ainda
encontro na matcria, que ,:e sc:;1w. Xo parag-rapho 1" rlo arli:;o i" define-se o que é commcrciantc c indo !Jusc;u·-se a dcfini<;ão ao Cudigo do CollJmcrcio Fnwccz, ;.tccre:-;ccu tam-::le
estas pal:wras 'lUC estando JJ;t Jlossc de
seus direitos. - Não sei como os indiriduos,

Discusstio do Projecto ele J-ei. I'inrlo ela Ca- que tê:n de tratar com qualquer commcrmara rios Sr:i. Dcputatlos, c.~:Uugu.iudo o ciantc, deram estar na dcpcndcncia de cxa·
Tribuual t1r1 !rruta rio Uomllwrcio. minar se cllc cstíL ou nüo na pos~c <I~ seus
:direitos! O que inteJ·cssa saber é se cllc tem
com CJIIC pos;m negociar, c se sati:;l'az ;w~

J.'allaram os Srs. Senadores: - ,\lmcida ·seus coJtrato:;. X o parag-rapilo ~ ... faz-se uma
c Albuquerque, G yczcs; jJarquez de Barba- fastidiosa enumeração de actos de co:lllllerccn:1, ::i vezes; S:1turnino, 3 Yezcs; io,lurqucz cio muito imperfeita, como ncr:cssariamente
ele :VIaric;í., 2 \'czcs; Evangclist~, •> yezes; hal'ia de ser, porque não é possiYci fazer scmcllwntc enumcra~ão completa; omittcn,..se
Gcmiclc, 1 vez.
pois multes actos, que todo o mundo sabe,
A's 10 horus, achando-se presentes que sfto eommorciacs. Xo par·agrapho 1~
:n Srs. se:r:1dorcs, abria-se a sessüo; nada -menos pretende-se que adoptar unr Coe, sendo Ji•.b a acta tla antocctlentc, di::;o, sem exame nem discussão e ~em se \'efoi approraàa.
rificar se tem con tradiccões com a nos~ a 1cO Sr. 1" Scc:retario leu os seguintes gisla~:"to, além das muitas razões de con·.·corficios: 1", do Secrcwrio da Camara uiencia, que ·derc ha•·er para não adoptar
dos Srs. Deputados, participando a muitas das suas disposições. ·Eu nfto posso
c!ciciio dos :\lembres õo que se com· .atin·ar conr a razão, por que se haja preferir
põe a nova :\lesa, que naquclltt C:t- o Codigo Francez :ís Leis, c Estatuto.;; da lnmura devia .servir no presente mcz; g-laterra, Xa<:ão seg-uramente mais adiantada
e 2", do :V!inistro c Secretario de Es- que qualquer outra cm matcrias comm~rdacs.
tado dos Xegocios da :llarinha, acom- Além disso, o Codigo Franccz tem mil impanhando o Autographo da Lei, sane· perfei~ões, que obrigam o Tribunal de Cascionnda pela Regencia Provisional, sar,iio a estar todos os dias a fazer cxplicn.que manda que os navios llc propric- ções; mas ainda mesmo que o Codigo fosse
dado brazilcint nfto sejam obrigados muito bom, não •' por meio de um incidente
a lev-ar ao scn bordo Cn.pclliics nem cm uma Lei c muito ele pa!:i:5aF;cm, que se ele~
Cirurgiões; dos quaes ficou o Senado vem fat.cr adopt;rr os Colii;m; <las cutr;ts Xaintcirado.
ções.
Continuou depois a 1" c ~" discusNos outros parag-raphos e;;talJelccenJ-3C
são uo J'roje<:to de Lei, \'indo da Ca.- reg-ra. para a aprcscnta<;üo dos Fallidos, c 0
mara dos Srs. Dcput:uJo::, cxliu!;uin·' modo de proceder; regras quasi torlas tiradas
do o Tribmrnl da .Tnnt;r. do Commcr- <l:t. legioln~iLo ar:lunl, c l!Juito 1100r rcdiFddns
cio e os Juizes lb ()JJU'l'l'ratorla do:l rio· que s0 a.elm:n nc:;sns Leis, que ~:on1 Jl~·
Fallidos, que ficara adiall;L c cou· qucnas eorrcc~ueti que uad;t têm de invej;u·
juntnme~tc o Parecer da Commissiio as das outras ::>;n~ücs. :\'a J,egislaçfto actual,
de I.c 0isl:v;fto, llado sobre o mesmo determina-f:e que, dcdnzic!ns do monte maior
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Xa coucurJ'enc:ia dus credores gua.rdar-.sc-

~"

c·:;tii'CJ'CIIl a dc;·er dos dn·eJtos da AI· ; lHw as Leis :ICtuaes a bancarrota c o ju!g-a::'ll•"-!;u, se deduzam 10 por cento para o i mento final pcrtcncer:t ao Juiz dos Jurados.
l'allido, do remanescente. :-~"o Projecto pretcn.·llmcida c .1nuquurquc.
de-se CJiie c-Rteo lO por cento se deduzam do
fundo capital, com CJIW o fallido principiou
Foi apoiada.
o ~eu eommc1·do; u[;o me agradanl semelhantes arbitrios; pela primeira· dioJJO:;içiio, p6dc
O SJ:. :11.1H~v<:z m; B.IJW.IcE.ü: - Paretomar·-sc exeessi1·a a concessão a beneficio c"·llle que isto se dcrc imprimir, porque .;
do fallido com graude prejuizo dos credcr.es, um systema noro; DUGO algumas cousas, que
c Jlclo sc.r;unc:o púdc tornar-se illusoria. Pare· JJio; parecem IJcm c todal'ia não creio agora,
cia-me mais rasoa,·e! deixar os credores o CJIW tudo quanto Jra do Projecto nos ,,aragrataxaJ', :l 1·ista do estado ela casa, quanto •e pl1os -n:lo se de1·e desprezar; mas esta ma·
J!Jc dcrc consig-nar.
t•!J'ia uere •cr meditada c sem que hajam
Pretende-se tam!Jcm no l'roje:cro que a u imprc~,üo para cada um de nós poder csprcfcrencia cios Cl'edores ;i massa da cas:t tudar com o impresso :1 Yista nada se pôde
fallida seja regulada peh Lei ele 20 de .Tu- fazer com acerto; do ·mesmo modo t:1muem
nho de 177-1; não vejo rnzüo pa1·a que se nüo tjl!C se devem imprimir os aclditamcntos, c
obscrrem as outras Leis posteriorc;; a este 1 w:Tcc~ücs r1ue fez a Commis::;üo.
respeito.
1
O Sn. AL)JEIJJ.\ E AWL'Qt:J;J:<it:E: - Eu
Quer tambcm o Projecto que o;; crimes tambcm com·cnho, cm que tudo isto se imdos fallidos sejam julgados pelos Juizes Ter· PI~ima, sú assim se Jlúcle examinar como G
ritoriacs com recurso para as Rcla~ões dos · 111\Stcr.
Decidio-:;c que J'o:;so a illiJJrimir,
distrirto>, no que nunca cu con1·irci. O Juizo
ccmo
indicou o Sr.•\larqucz de Uardos Jurados cm materia:; tüo importantes ncbaccna. Tere depoii: Ju;;-ar a ulti:mt
nh um Tribunal podcrft julg:1r con1 mais cquidiscussfto d:t Rcsolu~:lo, approl'ada
rlr.de, e com :nais segul'nnc;~L do que os dos
pela Gamara dos Sr:;. Deputados, de·
.Tnraclo::. Po1· esta:.; l't.lzl)c~, cu entendo que
clarando estar no gozo de cidad:io
se de\'Ci1l substituit· a todos estes paragrn.urazilciro ::lfanocl Pinheiro de AlpiiDS os que aqui apresento como
meida; e sobre esta materia disse
1

I

t~IESIJ.\

Para

!'ii!

:-:;uiJ:-;titnircm aos

O Sr: . .\L\Jt(~l'J:z
par~1~raphos

cio

artigo 7" c s0;uinte:-; ati! 10, c no 12.
,~os dito~ .Tuize~ compete tomar as aprc:::cntac:ücs dcs fa.liidos e pl'OcP.cler a todas as

in \'c::;t!gaç;üc::; c diligencias, que pelas Leis de
1~ de Xo,·cmllro de lí5G, c 20 de Julho de
180i cstaram incumbidas ft .Junta do Comn:ct·cio, e a outras autoridades; g-uardando-se
a este I"C:illf.!ito ~t dita Lei de li5ti, no que
p~la Lcgi~hi!:ÜO posterior e peJa presente Lei
n:io fôr l'C\'Oõado.
Todo o Commcrciante fal!ido podcr:l fa·
zer a sua -a.prcsentaçfio, índCipcndenren:0nle
de ser matriculado.
Ao commerciante fallido de uoa f0. assi·
gnnr-se-ha, cmqun.nto não til'cr meio> de sullsistcncia, um:t quantia calculada c arbitrada
pela maioria de ntos dos credores, seg-undo
o estado rl:t casa fallida.
E

III·:

U.\1:1:.\cEX.\: -

.liL Ui L

discuss:io se ponderou o direito que as~istc
:t este homem, que nasceu no 13razil, tem 15
annos de scn-iço c porque uma circumstanda fez jul~ar que era estrangeiro, niio foi
sanccionada esta R€solur,<io; n<io merece a
;_1ena de se g-astar mais tempo com esta ma.
~cria: esta e a outra Camara j{L rcconltccc·
,.,m a justir.a do pretendente e o não ter ha,·ido a sanc~fio, nite> nos faz mudar de op!niüo; o l1omcm é hrazileiro, c a Hcsolução
Llc,·c passrtr.
Po:-;tl. a matcria ú votação, foi ap~
prol':lll:t p:orn. suhil' :í. .Sanrçiio ImJIC'ri:ll.
Eutro11 dPpoi:; cm discussão o Projl'r·to ele J.ci erigindo Plll Vi!l:L o Arraia 1 de Tijuco rom a~ rmendas appro,·adas na 0 ' discussfw e sobre
cllu uisso
~,
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O S~:. :11AJ:Qtn;z m; B.\HB.\CEX.\: --· E' iln- ~;;·~ll.i~:t Ü!:p::i:n:trenJ-~·.! ~~~ c:1:r.•:tti~~:; Lili U1H
JH:ssi\·el que neste negocio se possa ro~ar com t;i} CUI'JlO CJilHIH}Q \'l.•m Jl;li'a a ;~a di::iCW:i~flu; C
todas estas emcJHlas. ,\ J>ratica que nw p~1 recc p.~rccem Ecparad:ts quando deixam de ir :\
cota!Jelcl'lda Pelo Regimento, é imprirem-sc ímrn·c::;s~Jo, como ngrora acontece, ma~ 1H:i:o
as emendas postas na 2" discussão Jmra en· que tor·a ao (JliC a Commi:;~flú tem a f~tzer, ê
trnrcm na :Jn. Qual (• o Senador, f]llC pôde

n:1 eop!:ll·as

pO!'

s1:a OJ'(lem ou uUilJcraJ..iw;

estar rendo :i ou li cmentlas, para dcpoiti ir JJOJ't]tt~; dcpoi::; llt: aJlPJ'O\'adn!-5 ou a(;citas pelo
app!icando aos artigo;; competentes; cu pelo S~Jõado, aillcla que o seu Autor as queira a!·
menos me declaro incapaz de o fazer. :\<lo tcl'aJ·, jú o nno póde fazer; c::;t(L como no
sei se estrt alterado o Regimento nesta parte, C~1so de a~ (]UCJ~cr retirar, que o nüo ]Jódc
mas se é a:;si m não sei q uc se possa fazer rnzcr sc:1: conscn ti:ncnto do Senado; ha bem
umJa 1lc tal n1aueirn; os ;ll'tigos desta rer· !JOUto.s tiit~s, que o :::cnatlo me nüo J>crmittio
dadc s:io pouco~~. ma~ tal J·cgra não pôde ter lJlic cu rctil'a:j~C W]ui na s;.~la uma Clllc.'lula
lugar porque me parecem. muito prejudi· (JlH.' cu tinha. po.)to, c foi nJJPI'O\"ada Uevoi::;
cial.
'
!lH \'Ot=.tÇ"flO.
0 Sn.

AI•.1lJW>.\

E

ALilüQIJJ":<.!L"ll: -

:\a

Sobre a materia do Projecto n.i~
haure IJUC!ll fallasse c entüo o Sr.
l'r.;sicleute consultando-se que si:n; c

Commlss:ío de Redacçfto ha de harer o preciso cuidado sobre os limites c explicar-se de
modo que não fa~a duvidas. ( .. lpoirulos).
O Sn. Ptm~JD"xm: - IJiz o artigo ü3 do
Rcgimeato, que estas altcr:u;õcs de cn1cndas,
par:L terem lugar, devem ser apoiadas (leu):

pcsto
11.s

Conslituir;:io n<io púdc !Jcm :Jpplic:Jt·sc aqui,
pa recc.

!ic~undo

o

Sit.

AL)IEIIJ.\

1·:

não me cXJlliquei bem; 11ão di;:o que ~r. in·
corporem as cmcnr.las na Lei, como se fc7.
na uiUmn rcdacç:io, o que digo é, que todas
n~ cmcnchu; Sl\ imprimanl debaixo de nm ~ó
corpo cm todos os Projecto~ ou nas~a:11 ar.pu
on ,·cnhtMn da outrtl Ca111a1·n~ nfio ,·do in·
<·o:n·cnicnte qnc isto se J'a~.ilO Sn. l J:J:::'rPE:.\JI<: -··
1

St'ill/11''~ i::~;n

par::.

sc1·

rcmcttido ú

llH::t te com as emendas.
~Entrou cm ultima di.::::<:U:::i~üo o Pa·
reccr da Commiss:1o c a Rc>olur:iiu
elo Conselho Geral da Província de
Pernambuco crcando um Ccllciro l'u·
l>lico naquella Prol'incia.

O

mara, é Jli'C<:i.so que esta rcrlacr:i'io ou imJJJ'esl::;flO se ra(:a cm corpo na. parte; o n~:;o da

\'Otaçüo, foi approntdo com

eon!ll!b.::ito atim de o rcdigil' ju:1ta·

mnftas \'Cí:es tenho clW:U!ldo por esta regTa.

Sit. AL>ll~il>.\ ~~ ALilL"'Il."l'H'IL'J·:: - Eu
gosto sempre de aproreita1· os l>ons exemplos: na Asseml>léa -Constituinte, quando ha·
l'iam muitas cmenclas, iam todas juntas {L
Commissão e alli com presença de seus auto·
res se combinavam imprimir-se, o que era
muito l!Jais facil, mesmo porque a Commis·
EÜO era composta das pessoas que of;'crcciam
as emendas, haria alli di:;cus,;ão, c o Projc·
cto rinha para a Asscmi>Iéa emendado.
O Sn. PJ:ESli>Lql:: - Quando o:; Projc<:to.s ~iio Ol'iginaclo~ no Sca::do, Jlódc fé!.ZCI'-se
isto, mas Qtwntlo sflo Yi:Jdo,; da outrn Ca·

o"l

enw!lda~

P:·ckcto Uerc t~lhir; JIÚO tere na. outra disl'tl~StiO

cm :-:cu

sc:Hio um nohJ'e ·Scuntlor que íallas::;e
abono, o rJIIn! nno cst:i ag-ol'a prcj:i ~c de:noastrarnm l>em os damno~

"''!lle:
qne clle deve
CJIW

prorlu~ir;

cu \'Oto Jlortanto cm

eain.

O Su. ~l.IJ:Qt:El. 111: ~1.\/nc.\: -O C:cll;:iro,
S1·. Presidente, é cous11 IJUC nalla produz, porqu<' se e!le é tlestin:t<lo pam recolher o que
o t·:Jmpo d:i, se a producção é pC<JUCila, o
Cclleiro tem pot:r.•o que recolher, c se é grau·
de s~n·c sú at'' qne se encha, porque que
och prceiso nma eas~ pam recolher os man·
ti:ncntos, f.JIIC os l'am;wnczco conduzem para
a Cidndcl fí1f;a·a a Camnl"í1 c isto scrií justo~
porque púdc harcr um ilia, cm que os condu·
ctorcs achem meio mcJ·eado e nc:-:sc caso farlllC:i·ha conta. tcrenl 11111 lu;.:al' onde depositem

;;c JHi·j o

1

1

:~~.·u

{.:"('lH'l"f•

p;1r,1.

I.'SJli.'I'Lil'l~lll

mf'lhot• venda;

tlc. fazer JW ~ll.mmi:o::;:io, 111as o caso ~.• CJifl.: uii.o ~ JIJilil.u <.'JIIiJora pagul.' o dou o dos mantimen·
haJa altcra<;ao, no qnc o Senado tem dcc1- tos o aluguel da. casa onde recolhe; mns
!litlo.
· ,·.· · ., jnunca con,·iJ·ci cm quo e;;ta casa seja 1la
O SI;, S.\'JTH\'IX~>: - Senil'!"" ll'ill ~ido rcnll:l exelu,;irn iln C':tmara. E,;tn douti'Íila
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é inconstitucional, porque 0 fructo da indus·f a:.>crtas por todo~ os pontos tl:t cidade. l~i
tria e trabalho de cad:t um é sua proprieda· I na!meute, Sr. Presidente, hoje silo conhecidos
de, póde fazer del!:t o que quizer, vendei-a a 1 por todo o mundo os males dos monopo!ios,
quem convenhc, e no lu;·:\!' que lhe fa~a mais! e é \'~t·gonha qu.: no Brazil aincla se conse1·.
r.ommorlo, c ourlc acha IIUC haverft Jllat'", ·con·l \'C:IJl alguns. Eu fallo )Jr.l·t" 1·oo· 1..1s g(~l'acs;
eurrenrr:s; cm:'im, p6rlc tlah1 !;C lhe parecer. 1 n:u;; se a localit!adc tle l'cruamuuco tem al·
O mo;wp_olio dr. lug:ll' cm uma Cidade popu· :~uma r.ircumstancia muito particular, que
los:t e tao damnoso a quem \'Cndc, como a ; possa exceptuar-se destas regras, então direi
quem compra; a quem vende, porque póde o ! que uôs não podemos tratar este objecto
conductot· de mantimentos, andando por toda : ar,ui, e uerc rcnwtter-se a Proposta do Cona JUrte angariar frcguczcs, onde conte ao \ 3o:~lho para a outra Camarn., pois CJue esta·
certo que lhe si'~o co~1prauos, c n:io \'ai ma- ; bdercndo-sc um impo,to para este Cclleiro
• • a esperar que lhe \'Cn 11am I; "• a.1)'1 IJUe compete a sua iniciativa, e n:lo no
lar a pacwnc:u
ccJinpn:r; usa do pr&g:1o que desafia o appc- I Sc:udo.
titc; poídc fazer permutas vantajosas, que /I
O St:. JfAIIQl'lé7. n1~ B.\t:/1.\C'"-'·\; -Deve 0
muitas vezc; cnconlra, porlcndo it• a diffc· o!Jjceto ser rejeitado, ainda mesmo que ·,·iesse
rentes casa,;: lenL mesmo o seu mercado no~ f da omra Camam, n:1o só pelos solidas fun·
•

,-,

•

•o i

oJ

\;,.,

'

•

lilf:!:~!l't~s. ~~ cus~!:; o:t:Jc pôde logo pro\·er~::;e do : cl.::mcntos, que acaba de descnvolrcr 0 nobre

r,t:c. lhe

r.ccessat·io, acha muitas \'CZes que
meios de n~:ltHiar procurar o nue
quereu:, c por isso deixam de comprar, etc.;
e o comprador que n~ora longe do lugar do
moncpolio !!na-se de mandar ou ir, se não
tc:it po1· quc:n mande c principalmente no
D!':tzil, onde os nossos pretos acham mil descn.Jp.1s de distrac('~o, c com o pretexto de que
c~:prr:1r:io par.'"!. jloder ser 3rjadosf Ltzerem os
sc:Js r<:s3eicti; ha o grande incommodo do
IJ,io te-m

C:

: Ser:::1dor, que me precedeu, como porque j:í
~ :l. B:thin. aprc~cnta praticamente 0 m:ío re; sultado de uma semelhante instituição. o Go! >cmo da Bahiu, lel'ado de muito bons sen·
I ::~:::t:s, quereMo pouriiH' -o· incommoao oc
Ir o Po\'o comprar a farinha a bot·do, e sem

encarar o negocio por outro algum Iado, abri ..
~ou a todos os barcos n vender a fnrinlw. em
iüg[!r determinado, mediante um modico imnosto, appl!catlo para os !azaras; não ob·
cciH.!arso, f!lW !=ic junt:1. qu~tndo o g-cncro se :;t1nte 3S apparcneias de bem publico, e pia
l'er.<le em um sú Iug-3r, e é preciso espernr a a~plica~:io rlcste medico rendimento, foi tal 0
\'e?.; os que morarc!11 lon~c são obrigados a (~:an~or de tcdos Qnc o antigo Go\pcrno foi
fuzcr um gr:u1t!e cnminho, e v~m de pagar ohrig:tdo [! fazr.r rc~i1·ar esta disposição; c
carrct~;:; ou lc\·arcm n. carga e!!es mesmos ainda hoic, ~ue tem passatlo mais rle 20 anpc1· m::!s tr:npo, etc., etc. .-\eabou o tempo cm nos, o poYo c:bma con t~·a os males que soffi·cn
~11~ ll:t\'Í!l os rhn:narJos Cn:nm!ssarios \'olnn·
•l:H:u0!le Celleiro; tudo o qne expôz o nobre
Lr~:-: c ntr:~•,·p~s:Hlorr.s; hoje at1~ se conhece que· Scnarlo~ que nw prcceden, se \'erificou na
11:1 um lnero nt~:::u1 \"encla miuda; e esta. t~ a. Bnhia; portanto a Proposta dc,·c .ser rejcit·azüo por ~tic sempre n Junta rio Commer· t::d:l e excusarlo m~ parece enviai-a :1 outra
elo, t:mllara~:nHb o monopnlio, coll\•enío em C.1m:::ra.
~nc rstes mcrc::<lorcs fa~an~ as vendas assim.
O Sn. E\'.IXr.J:t.TST.\: - •En niio quereria,
E hoje, uma grande p~rte de mct·cadores de ~110 a Proposta fnss" rcjc!tnda no totlo; póde
loja ~berta rspnlham fazendas POI' tabo!eiros, snb:nrtter-ss aos conhecerlcres do paiz, e in~uc r.orrrn\ a cidade, on por meio rle seus <lo pnl'a. n ontm Camam, pel·o moti\'O ~uc se
~nixeiros to:narlcs expressamente para isso,
~ponton dos impostos, alli acha muitos Depu·
ou entregando p. homens dr. .r;ua confianr.n, n t.1dn.g que conhecem bem Pernambuco, e po·
~nem d:io ou nma commissiio ou o lucro, que rlr.m avaliar <> merecimento
da Proposta.
p1r!crrm obter de certo prer.o p~1·a cima; c Ou,·i dcsem·olver a.; ,-antag-ens dn \'enda to·
quc:n n:io conhece qnnnto istG ~ \'ant:doso talmcnte livre, e \'i os gr:l·\'CS prrjuizos do
tanto para quem compra comG pnr" (]ucm monGpolio; tudo é \'r.J'rlstle em .l'eg!'a l!'eral;
n~ndc? Pnr:t r:ucm compra, porque scn1 snmas n~o ha rr.g-rn t:io get·nl qnr. niio tenha
h!t· da sua cas::1 tem o ~uc lhe t> neccssario; ~nns ex·cepç<ics. principalmente onnndo estas
c nnra qnern ,·rnrle, rorqnr trm n hr.m dizer t·t~gT~.:; s:'"LO cstnhclccidas Hobrc ns circumstnna mr~m~ ,·r:ula. qnc tr?rin, se tircsf;C Ioj:1s cias ,),! cc•rtos JWizrs; p1>is que na app!icaçiío
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que dcllas se fizer, h:t lugares onde ao mesma;; circumstancias SG u:io diio, uccessari-:t·
mente so lln de enrontr:u· outro rcsult:ulo;

uiém de

fJUC tolla~i a~~

rc;gJ·as,

t~

tllcoria.s rstn...

bc!ecidas para o (('JJlfiO de f:"LJ'tura, de;;appare('t'lll quanclo "''n! a ft~me, e ucer;;sltla-de, rtnc
eomo dir. o JII'OI'er!Jio, n:"<o tem Lei; l'crn:un!Juco é um paiz que tem annos cm que a
secca faz perecer tuclo, não se colhe talvez
nem a ccntesima parte elo que é ncces~ario
pam o consuDlo de toda a Pro1•iucía; e os
nobres Senndorc:;, que tanto declamam por se
não encararem os ncgociog por todos os la·
dos, deixam de mettcr este tito influente dado nos seus raciocinios. Sr. Presidente, púde
se .vi-ver comendo pouco; mas morre-se infallivelmcntc não comendo nada; eis aqui
um principio de que ninguem dul'ida, c quem
duvidm~1 tambem que quando lia pouco, a
distribuicão feita ao acaso pôde muito bem
fazer com que fique muita gente sem nada,
o que morra'.' Si-m, Sr. Presidente, em Pcr.:l;w:nbuco tem morrido

~enLo tie~ füulo!

il-lü;:; t1.1.

Lll:l~JUU:.s,

parJ. dwpois l'ú\.CJHierelll por alt.issimos ;n·cr;o.>, a (]UC nunca o pobre podia chc,;ar; Jlarla r:ilia o mais assíduo e {llllrno
trahalho J>:tl':l. os miseraveis fJUC riri:!.!ll rio.>
::;r·us hra(:us podrl'c:m ganhar com que f;(~ ~;al·
rassem da folll•'; e ns inl'lexireis ambir:io~M
cnca!',lll blc lülllpo como o tia lfl:tior for·
tuna, pois que lhes da1·a meios seguros de
enriquecer; exorbitei das minhas attribulções, cu o confesso; e os poucos annos que
então tinha, me •!'izcr:un es~uecer que tinh~
uma Lei cscriptn, r. fJU(' olhasse ;aí para a
natun1l; fiz com cffciLo uma c;:pccie de mercado junto :í minha pm·ta, afim de ocular·
mente Jlrcsenciar eomo se fazia a dis:ribui·
çíio, entrei na inUngacfw das pcsso~1~, flUO
compunham cn.da familia, par:t lhes fncr
proporcionar o preciso; cn~baracei ~ue i'(' fi·

zcsscm compras por junto fôra d:t Yilla,
donde provinha todo o mal; c vi os bons
resultados destas medidas; ning-ucm pereceu,
e cu fui consolado com as mostras rJUC aquclIcs l1abitantcs me deram de gra:id:io, qnando

disse, distribui~ão feita ao acaso; não diss~ deixei o lugar. Tarn~z em anno::; mais :.l\'llHbem, porque os atravessadores dão muito cL~ çados fo~se mais timirlo cm execdcr os liproposito a dircc~ão ao pouco fJUC lia; de tal mites de minha. jurisdic(o'iío; naqnclle c~!so,
sorte, que o pobre fica exposto a mor-rer; c segui o que .me ensinou, nüo a Lei e::;cripta,
scr[L alheio do Go1·~rno, ou do Corpo Legh;- mas a Lei natural; e ü cst:1. a qne hoje, na.
!ativo, o dar as providencias, que estão ao qualidade de ~lembro rlo Co1·po Lcgislatiro,
seu alcance, porque tacs males não acontc· Que dita a I'Ot:\r contra a rejeição da Proçam? Xinguem dirá tal. E' uma verdade, que posta, que para mim tem a grande ion;a de
o commercio, lavoura, industria e tudo quan· ser feita pelo Conselho de Prorincia, que tcn:
to se quizer, prospera oom a plena liberdade, diante dos olhos as Buas peculiares circu·l!I·
eu não duvido destes princípios de economia stancins; o meu voto é, portanto, qnc se r<:politica; mas o objecto nfto é fazer prospe- metta para a outra Camara, pela oecasi:io do
rar o commercio nas occasiõcs cm (JUC lia fo· imposto; c ·deixemos aos Deputados a rcjdme; trata-se de embaraçar a que se morra ção, se a fizerem, que pela minha parte, nüo
de miseria. O interesse do piloto é que o seu Quero encarregar nisso a. -minha con::;cicncia.
nm·io ande bastante, c G para satisfazer a
O Src. :lhnn.n~z DE B.\HII.ICEX.I: - Eu
este fim, que clle usa de certas regras r,·t j:I rcspeital'a a Philantropia do nobre Senasua manobra; mas quando se rê abarbadiJ dor :mtes de ter o desg-osto de ou1·ir o qnc diz
com uma tormenta, não se lembra das mJ.· ter feito no Paracatii, e ainda hcm que disse
nobras para andar muito, porém das que sir- que cm annos mais avançados cst:L mais tivam pam se salmr, e depois iJ ,JUe volta, mido cm cxcc1lcr os limites de sua Jurbilise se salve a cuidar nas regras gentes d11 cçüo; Deus nos Ji\-rc, que algum )fag-istrado
marear.:io. Se me é licito, direi que cu fui r.ntrc na emprcza de ~ucrcl' dirigir o ll!CI'c:ldo
constrangido a fazer o que pede agora o Con· dos mantimentos, fazrndo-cs tom~1r difi'r.rcntc
selho de Pernambuco, ·Sendo :llinistro em direcção daqucl!a, para onde ellcs dc1·cm ir,
Paracatú. Uma terrível fome fez apparcccr isto é, para onde bem parecer aos seus proos males, que Pcrna.mbuoo sofifre muitas ve- prietarios; vejo que o nobre Senador, o J'ez
zes, eu presenciei o abuso -dos atravessado· por prineipios de philanlropia, que lhe são
res, que desapiedadamente compravam fóra muito lourareis; mas perdoe o rlir.cr-lhc, que
d:t villa ·ludo que vinha a entrar de wan- S0 en .·~·anou complN.:Illlrntt:'. S(' na libr.nbtl!~
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CJU!.! cun~i::ile a al.JuiHlantia, L:riJJ~li.l em atlt:u~b:u:!~i, ~~c !lLJUrer ::ranq:.ICza.
liberdade augme.~tu o numere ! c liberdade no Commercio; ma~ ,;e o lmportle Ycndedores, c por eon:wQucncia vem Jogo ! w.uor túr constrangicio a \'e!ldcr por certos
após u baixa de prc•;o; ao contrario a quar· Jlrr:~os e rom quarta~üe,;, fugirá c irá pura
ta~üo afugenta os ,·entlctlores, a falta conti· ot~r:L JiUrte. O chá é hoje no l3razil um gcnúa, c \'ODl a tornar-se total, porque os \'l'll· incro <tue s0 p6tlc reputat· ele primeira 11e·
dcdores yfto procurar a cxtrac~iio do seu ge- I ccssitladc; e lliio o!Jstante l'ir de 1.000 le·
ncro onde lh'os pagam mcihot·; estes prin- ! ;;uas de distancia, ;~inda se não scntio falta
eipios são hoje sabidos por todo o mundo.
I deilc, e o seu prc~o é muito rasoal'el cm rc0 Su. E\'.1:-;ra:J.!ST.I: - )Ião posso deixar : Jar;:Lo ao mais, não obstunte o não ser tro1
ue dar-me por offenclido, de que o nobre Se-~ cada no lugar do seu fabrico por gcncro al·
ua!lor me hounsse supposto l'endedor d~ gum do Drazil; porque se com·pra a ouro, ~
ma:ttimentos {L minha porta, sendo ::\fagis- 1 prata, que têm o agio actual!llentc, que nós
traria no Sabar{!; a saJvaç~o dos Po\'os é a ! sabemos. O Brazi! não dá l'inho, e o vinho
suprema Lei, e foi esta que me instigou " I tem feito um:t n:uito PCCJUena diffcrença no
Jlr:Jtirar o que narrei; eu j:i fiz ver o rcsul· ! p:·er;o, !Jcbendo·.,e ~uasi pelo custO, QUC se
. I
taoo fJUC obtire, c a cxpct·iencia que dcstroc :bebia antes drsta depreciar;iio rJas notas; e
todas as thcorias, !J~c confit·mou IJUe ·me não~ tutio porque~ Pel:t i~ranqut:Zl!. que ha. nestes
engunc!, como o nobre Scn:1ctor ílfiirma. J~u ; s-cncrc!:i, C!UC po~!cm \'ir de t{Jd:-o.. a parte elo
j(t disse fJUC se rcmettcsse a Proposta :i on- ; muudo onde cllcs pl'oduzc!!J, c cmbarar;o netra ·Cam~L!'a. pn.J'lL c~ ta deliberai~ cc.m pc':-fcito luhum ha para. que se }Jo::-sam vender L: c mo
eonh.c;in:ento di: cau~a, I'Í~.:to ·~uc lhe pcrten:c Is: quc~r:;, ~uando e onde. Este;; _Pr~nr:ipios
a 1nH:l:lt.!\'a do ne~ot1o, flUC se prcte!Hlr.; nao sao hoJe adr.pt:tdos por tod~ts as :\a(:ue~ e;ul·
\'i cle.'it!'llirlcs os meus argumrntos, QUC tive- tas, c cllas mcsm=t~ têm r!sto os ic!ize,:; re·
~~n: p:.l:' !'t::ubJllC!Ho u:n dado, de que se fc;~ saltados dtL sua adop,:·iio. Pêl'!J~uuhueo ~ um:L
i·~h.~:tr:IC"ç:io nos rnc:iocfnios, que se fizeranl praçu. maritima, tem o pJ'edcso g-c:lCI'O de a!·
:<nt.::.>, c depois fJUC fallei; portanto aindn godiio, c o pócle dar em t1·oco de tudo ~u'l:!to
apetecer; n. terra o produz bem nos annos
r.·:totl na mesma opini:1o.
O S1:. ~l.II:Qt'J:z nE )Lime.\: - •E' possl· de secca, c rcrluzido a dinheiro ou trocado)
vrl que r-m um prdz central, onde se plnme immcdiatamcnte, clle se eonrcrte em farinha.
~ómcnte o ncccssn.rio para o co!1sumo, c para. milho, feijão, carne e tudo Qa~nto se r,~:i
r.ndc, pcl:t distn.ncia, CJJl que se acha, não zer.
Posto {L votaç:lo o Parecer tl:i. Cemn6dc ir n:Hla ele füra, .seja a!gumas vezes nc·
missão, foi appro,·ado, ficando rr:·.:i~:es,oaJ'Í:! algu~l:t proridencia da parte do Co·
tada a Proposta do Conselho.
,-crno; por~uc sohrcyiudo uma fome inespeO Sr. 1" Secretario leu um oi'!'iei'l
rada, com que os l:n·rndor,,s nã.o contavam,
do
:ITini!>tl'o e Sccrctnrío de Estado
neccs.,ariamente tlc1·e haNer falta até a nol'a
des
Xegoc:ios d·:t Fnzcnda:, nco-mp:t~
recolt:t.; pois ~ue, não tendo o plantador ccrnhanrlo
nlil Antographo do Decreto
tcza de vender senão uma certa porção dos
da
Assembl<'a
Geral, annullando a
seus productos, nunca augment:L a sementeira
Lei de 23 !le Setembro de 1S29, Sanealém deste limite;
c isto principalmente
clonado pela Regrncia PI'DI'isional, c
~uando o paiz niio exporta, como acontece
3 Antographos mais de Resoluções da
cm :ITatto Grosso ou Coyaz; mas nunca se
mesma ,\sscmbléa Geral, .datadas cm
pódc dizer isto de Pernambuco, onde ha um
3 do corrente mez. qne foram tamporto de mar, c cstú rodeado de outras Probc:m
Sanccionadas.
rincias, rlonde o interesse do ganho chama
Ficou
o Senado inteirado.
Jogo os especuladores a trazer tudo o que
O
mesmo
S1·. 1" Secretario apt·c;<enfalt:u·; o que traz logo após abaixa no preço.
tou
as
Folhas
rio Subsidio dos S1·s.
Os annos de sccca em Pernam·buco, se são
Senadores,
c
dns
dcsprzns feitr:s n?
noc!Yos it mandioca, são favoraveis ao algoSenado c Secretaria.
di<O, c exre!lcntc algoclão, ~ne em concurren.Ficaram sobre ~. :1-Trsa.
c ia ~.:r. prr.rcre no (]C l or.lns ns ontrns Provin·
Eatron c!n P !lisc1ws:to o Projc~cto
<:la>: elo Hr:1zii; '' cm [!•oec> <lo al;;oil:io, ,·ir:;.

th.:

eo~u

ColliHa:rciu e
!l!Colll:l

J

J

Sessão d.c 7 de Junho
ele Lei I'CI'Ogando a Curta Riégia de
r. de Xol'cmlJro de 1808, que mandou
d~c!arnr a guerra nos Inclios Bug-rcs
na Província de S. Paulo, etc., sobre
o que disse

Sendo a ultima parte da Ordem do
Dia trabalho~ tle Conuuissões, o Sr.
Prcsidcutc conrillo!I o~ seus illusaes
:\fcmbros a irem trabalhar nos seus
J'r.spc~tivos Gnhinctcs;
c pai' este
motii'O suspendeu-se a sessão ao meio
dia e 20 minutos.
A's ~ horas menos cinco miuutos,
reunindo·se o Senado, o S1·. :\larqucz
lle Barbaccna,
como :\Icm!Jro da
Commissilo cl•' F'azc~cla leu os seguintes

O S1:. SA1TJ::'I'J:'I'o: - Esta primeira cli:;cussão versa sobre a utilidade da Lei; a que
s;~ eliscute já foi aceita pelo Senado, e mn.ndn.ela ú Commis~<lo para lhe fazer audições,
ampliando a medida que S. Paulo pede, para
outras Prol'incias lll;ti~; e sobre estas bases
l'.UIECEIIES
fez a mesma Commiss:io o Projecto; estando
pois a matcrin. npprol'acln., parece que nada
1." O Conselho Geral da 1'ro1•inci:l. de :IIi·
mais bn. n. dizer nesta 1" discuss:io, c csU
nas, pondera.ndo os incon1·enientes que ern·
JJos termos de passar :1 2•.
0 Si:. A!.)IJ-:InA E AT.IIl:QUEHl/!:1·:: - São baraçain a lJoa organi:;;u;ão do Conselho Produvido que nada se teni1a que dizer en1 1" l'incial, em conscqucnc:ia ele niio !wnr um
dis<:us~üo; mns é preciso que ~u cleclHre que i;titi~idio p~:ra. tad~t um dos ~rembrcs, como
csto Projecto por isso ruoon1o que é mais aliás foi arbitmdo para os Deputados c Se;1mplo, G pcor que o primeiro, que se Jimita- nadores, Conselheiro de Estado e outros, faz
uma. Representação de trcs f:.i·~i;.:-os, pedindo
1':1 a S. Paulo. Eu o acho muito máo c mal
pn.ra os Conselheiros de Pro·:in<:ia. c Verca·
fdto.
O .S1:. SATt:J::-oixo: - O nobre Senador dores o mesmo subsidio que foi c~tabelecit!o
diz que o Projecto está muito máo c mal ~elo artigo 20 da Lei de 20 de Outubro de
feito, gratuitamente. Eu como .mo:nbro da 1823 pura os Conselheiros do Go1·erno. A
Corumissão o dei'O defender; mas n. uma ac- Commissão achando mui ponderosas as razões
cusação g:-atuita, só posso dizer, tambem expostas a respeito dos Conscll:eircs de Progratuitamente, que o Projetco está muito bom l'indn., que sfto obrigades a concorrer [, Cac bem feito; e por ora cada um de nós fique pit3l, dcix::mdo suas casas c fn.milias cm
na sua opinião. :-<a 2• discussiio porém quan- grandes distancias da C<tJ>ital, entcnclc, que
do os seus artigos forem examinados em se- as mesmas razões niio slo ap:>lica1·eis aos
parado, ver-sc-ha o que tem de bom, e o que \ 7ercadores, que residem no 2\Iunicipio c por
tem de mão; o .nobre Senador dir[l o que lhe !s.=w ~upprime o 2~~ artigo, fic[!.ndo os outrc-s
encontra de defeituoso e ha.verá alg~:cm em vigor.
que lhe ache alguma cousa boa; por agora,
Paço elo Senado, cm í ele Junho ele 1831.
eu já disse que de1·ia ser approvado, para - Jfarqucz cr.~ Barba.cclw. - Jfarqurz lif' Jfapnssar [t 2• discussão, porque estava n. sua ricrí. - Viscoudc de S. Leopoldo.
2." As Comimssõcs de Fczcndn c Commntcria j[L aceita pelo Senado; depois sie
l'cr:l o mais.
mercio, examinando n. Proposta do Conselho
O Sn. Go)rum: - A Commissão seguia o G_crnl da Província ele :l!in~s. acercn. ele Comcmcnd:t do· Sr. Marqu"z de Barbacenn.; uni- panhins ele .Mincmr,fto: formada de mt.I,;ú!mamentc se encontra no ultimo artigo a idéa gciros ou destes e nnC"ionnes, não a julgn. :uide encarregar nos Juizes de Paz o v-igiar missil·el por contraria á libercladc ele Comsoare a liberdade dos Indios, e foi deste mo- mercio c ainda á indil·idnttl cm quasi toch:s
elo que n. Commissiio entendeu o que o Se- as suas disposições.
nnclo assentou n.rercn das cautelas sobre este
Paço do Senado, em j de Junho r!c 1.831.
objecto; se esta idé:t pôde ser substituída .lfn.rqurz r/c ,lfaricr1. - V'i.vconrlr. ele FI. Lropor outra, a 2• di;cussiio o mostrará; por polrlo. - .lfarqucz de Ba.rba.ccna. - .Torio Anorn, cu estou em que dcl'e pa:ssar á 2• dis- towio RorlTignrs ele Crrn)({/llo. - .·111/onio Gonçrzlvcs Gom.irlc.

russão.
•Posto o Projecto {L votação, foi approvndo pum passar ú 2' dlscussfto.

3." A Com.missão de Fazenda em cumprimento do Despacho de ~1 de :\'!aio, que
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manuou reformar o ProjcclO, ofierecido para mura e mandando iurprlmir solH'c o julga·
mudaur;a do l'aço do Senado; tem a honra mentu por Jurados.
uc apreocntal~ outro Projecto, que sc.:;undo
·Hio, 7 de Junho do 1831. - Ba.nio de
u opinião doo :llembros da Conunlosüo c do ltapoà. - D. Nuno Eu!Jcnio tlc Lossio c
nobre Autor do P1·oje:to,_ oat!ofaz mais com-I Sc~bl::. -Pa!ricio J~s~ ri c .llmcirla c Hilva.Jlletamcutc a toJuo as llld!caçoeo.
I Joao "lntomo llOdl'l!JUt:s dv Carva,l/to. - Jl,
Paço do Senado, cm 7 de Junho de 1831. U. ele "llmcida c Albuquerque.
- .l!arque;: de Bar·!Jaccna. - JfllNJUCZ de
2." As Commissões de Legislação c Redu.·
ricá. - T'isconclc de S. Leopoldo. - .V:. C. de . cção, examinando o Projecto ue Lei sobre os
1 delictos
.U;;u:icia e .1/buqucrl]tw.
dos empregados [lUblicos, e atteu·
1
·L" O Conselho Geral da Prol'incia de :IIi· i dcndo ao estado da nossa Legislação actual,
n~.o Gcracs, pede a nomeação de dons Euge· / é de parecer que semelhante Projecto está
nheiros, que sejam propostos pelo l'residente I prejudicado peht jlrowulgaçiio do Codigo Pcda Prol'iucia cm Conselho, afim de levanta· na!, e quanto ao processo acha·oC já jlro,·i·
rem os 2\Iappas Topographicos e dirigir a di· dcnc!arlo por um Projecto, que foi lido neota
recção c construcç;io das estradas. A Com· Camara c mandado Imprimir com ur.:;encia,
missão reconhece a utilidade do empre.:;o de para a julgação dos crimes por Jurados.
Engenheiros Ci.l'is nas differcntcs Províncias,
Rio, 7 de Junho de 1831. - JJarrio de
mas entende que o Chefe dos Engenheiros ú Itapoti. - D. :Suno E1e(lcnio de I.-ossio c
o Juiz competente para a nomeação c esco· Seiblz.-,Totio "lntonio Nodri!Jucs de Curval/w.
lha dos Ofl'iciacs c não o Presidente da Pro· - Palricio Jose: ele "11mcidrt c Silva. - JI. (],
\'incia, residente a oitenta lcguas do Quar· th• Alnt.ciela e .llbuqucrquc.
tci-General elos En.~rnhciros. E' portanto a :
o Sn. 2\L\ucu,o; A:>:Toxw )!o.\TJ·:u:o UJc B.\JI·
Commissflo de 11a.rccr.r, que s0ja appro1·ado o nos, como )Iomllro da Commissüo do Instru·
artigo unico da Prcjlosta até a palayra - : cção Publica, leu o seguinte
melhoramento inclusiYc, supprimindo-se :I
tudo ruais.
i
Paço do Senado, cm 7 de Junho de 1831. :
I
- Jfarquc;: ele JJarbar.:cna. - .l!arqu~;: ele Jia· .
As ·comruissõo:; Jfeunidas do In~truc~ão
ricrl. - T"iSCOII·de ele S. Dcopo/do.
! Pu-blica c de Lcgislaç[lo, tendo em ,·ista o ori1 ficio do •Director do Curso JuridiCÇJ de Olinda,
O 1", 2" e ·l" ficaram sobre a :Ilesa: de 1-1 'de Xovembro do anno passado, sobre a
c o 3" foi a imprimir.
: duvida em que entrara a Congregação a res1 peito da Lei de 26 de "\gosto de 1830, süo do
1
O SJt B.u:.\o uE JT.\l'o.í. como membro da parecer que cm \'ista do art. 2", c ·5" .da mes·
Commissflo de Redacção de Leis, leu a rcda· j ma lei, os Estudantes Brasileiros, que regres·
ccão do Projecto de Lei, erigindo em Vil!a . saram da Universida'de de ·Coimbra a·:é a puo Arraial do Tejuco, etc., a qua!' ficou sobre : blicação da referida Lei, dc1·em fazer exame
ji nas materia.'> que na dita Universidade aprcna ••'! cs:L.
o mesmo Senhor leu os scp;uintcs
deram, cm virtude dos seus Estatutos, e que
; as,;im se di:;a ao Go1·erno.
.Paço do Sen:rdo, 7 ·de Junho de 1831. <L

Jla-l

I

l Lourcuço

1." .\s Ccmmbstics de Legislaçfto c Theda·

cç:1o, tendo cm Yist:t que a tlfomulgaçiio do
Corligo Penal comprchcncleu em suas dispo~ições os crimes do roubo c furto, nch:t ~uc a
Lt:i de circumstancias eltJe existe nc~ta Ca·
mara sobre tacs deiicto;, se :1cha inte!rnn~cutc preJudicada, assim como a f6rma do
processo, por estar proYidcnciadn. esta se·
gnnda m;llerin no Projecto, j{t lido nesta Ca· .

I

Roelri!Jtws elt: .lnclreulc. -

Pctlrir;io

Josú ele "1/m.cidil c Si.rva. - .lfnrcos "1m'on.io
.lfontciro ele Barros. - .li. U. de .-tlmeida 11
:tlbuqucrquc. - José Caetano Ferreira ~c
J.!lttia.r.

Ficou sobre n. ~Ie:;a.
Dada a hora, o Sr. Presidente de·
signou para ordem do dia: 1", exame
da rcdacciio do Projecto de Lei, cri·
.:;indo cm Yilla o Arraial do Tejuco;
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30li
~",

visionai. cm Ucclaraf.:âo aos artigo:; 1",

a 3" uiscu;;são do Projecto de Lei

c !!" d:t Lei

dando as a.aribuiçõcs da Regencia.;
3", a ultima discussão da llcsolu6io,

de ti de Xovembro

de

18~7.

vinda da Camara dos SrE. Deputados,

il.•'icou o Senado inteirado.

crcauilo rlivcnms Cadeiras na Provín-

O Sr . . Presidente dcelarou

CJIJI.:

:;e

iwlll reuw:tcr ao ::\linislcrio cülll!Jl!lCntc as folha;; do sub:>idiu <lu:; Sr:;. Se-

cia do Cearít; c a ul·lima discussão do
Projecto de Lei vindo da mesma Camnra, dbsolvcndo os Corpos de .:llilicianos
Li;.;·eiros da Provinda <lo

nadores, c Ua::;

dc:-ipc:za:~

110

Pc!~:o

e

.Secretaria uo Scnadú.
O Sr. 2" Secretario leu a rcdatc;:w
do PmjecLo de Lei, rJUC cri:l cm Yilla
o Arraial do Tijuco com a dciwmina·
~ão de Villa dos 1Jiamauw:;, :.;obre a
qual disse

Parü; c cm ultin::o lng-a1·, a 1 'dhj.eus11

são da Hcsol ução dcclarau do sem erJ'eito a l'ol'laria da Secretaria de J,s.
lado .dos Xcgocios da Guérl'il d·e ;; de
Setembro de 1S~;;. que manda castigm· com ch:uatadas os crime;; de 1"

deserç-ão, etc., c a contin uaç;tw da
O Sn. ·Co.~IJJ; m; V.ILE:-:~·.1: - 1Eu ach:tria
discusslio d~ Rc!::o!u~~iio, ,·inda da melhor que se dissesse - o arraial do 'J'ijnc:o
Camam elos ·Srs. Depu ta dos, sollrc a fica elevado cm Yilla com a deuominar;fto de
c

2>~

~:'

publicidatlc elos actos da.s nelac;ües c
mais Corpo:; .Tucliciarios. con1 as emen-

\'i!la dos Diamantes, tendo por termo la! o
lal - c que ao uiLi;mo artigo ~c diga. ficam

dns nprc:scn:tadas pela Co:nmissão de ..ierogadas todas as Leis, cm vez ele -

sf'w

.lcrogadas - como aqui se acha.
Levantou··se a Sc~.são depois das !:!
.O Sn. AI.liEIDA E AI.Bt:'H:J:I:Qr.:I:: - X:'io
;ejo razão para fazer esta mudança; o que
horas da lanle.
·J nobre Senador quer exprime exactamente o
.ncsmo que o que diz a redac~üo, nem fica
.t linguagem mais correcta com a mudança.
O SI~ S.I'ITJ:XJ:>o: - Quanto.[, pi'il!Ieir:.
iliUdan~a, me parfcc; o que o nobre Senador
quer exprime exactamente o mesmo. que o
l'HESIIJE:"\C'L\ DO i:ii:. UISl'O t:.\l'ET...L.\.0 )IÓJt
<JUC diz a redacçíto, nem fica a linguagem
:nais correcta fOlll a mudauc;a.
Discussão elo l'roj,·c·to r/c: Ld ltllc maru: a.>
O Sn. ·S.IJTJ:XIXo: - Quan:o :i primc:ira
cltlribui(·üc.\' lla N<'!I''IIL'ia.
:uudança, me parece com efi'cito ntw ser neLcgislí!cão.

• :!Cssaria,

Fallara.m os Srs. Senadores: - Valença,
2 Yczes; Almeida e Albuquerque. l7 \'ezes;
Saturnino, 5 vezes; .:llarqucz ·do Jnhaml.lupc,
10 \·ezes; Barroso, 5 \·ezcs; Carneiro de Campos, 2 Yczes; Duque Estrada, 5 vezes; J!arr1ues de Barbaccna, !l vezes; Conde de J~ag;cs,
:J vezes; Santos Pinto, 1 vez; Oliveira, :1 vczcs; Visconde de Caethé, 3 vezes; ::\Iatla., 1
\"CZ.

A's 10 lwms, achando-se ]Ire::entcs
!10 Senndorc::i, abrio··:-.~.e a Se~!lüo {', lidü.
a Acta d:t antecedente, foi appi·orad:t.
O Sr. 1" St>crctr.rio leu um offirio
do .:lilnistro c .Secretario de g:;t:Hio
dos .Ncg-ocins da Guerra, neompanhando um au:.o:;raplw pela Re;;cncia Pro-

•

~uanto

como

diz o nobre

Senndor,

ma ':i

á sc;;und:I, cu creio ~ue mudando o
yerbo- são -para- ficam - ha cor:ec~iio
ele linguagem; porque além de esta1· j[t em
<Jso cm todas as Leis, o dizer-se - ficam rerogadas, etc. - os verbos Ser, EEtar c Fica;·
niio s;io usados cm portugucz indiffercntemente; o primeiro é empregado para denotar
acç<io habitual. como quando se diz - sou
doente - Estar e Ficar empregam-se para as
acções occasionacs, como - estou doente, fico
doente - com a diffcrcnça que do - estar 1-i·c usa quanto Ge lliio 1narcn. o começo da. acção,
c - ficar - quando o começo é na occnsião
cm que se falia. Ora a dero;ar,üo da Lei ntLO
tem existido habitualmente, c logo não tc:n
lugar o - sfto - c por~ue ellr. principia ~nn:I
do cot:t Lei se promulga, é proprissimo o ver-
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IJo - ficam - como se tem usado em toda a
1-c;.;islação constantemente.
0 Su. Al.~lEID.\ E Al.llt:QJ.:!·:I:QUE: - 0 satbfi:zer a este escrupulo é querer que se fi.
que no costume de se dlz<lr - ficam deroga·
das - pois ponha-se embora, e está acabado.
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lle;;encia oo arts. 1, 10, 11, 12, 13, 1-1, 15,
lG, 18, 19, 20 o ·2L
Em outra, o art. 177 e parte do 18, pelo
que respeito fts nomeações feitas pelos Presl·
dentes.
•Em outra os arts. 2, 22 e 23.
E como par.te do Regimento commum os
a: . •igos 2 até 9 inclusiye, - Alrnclda c Albu·

Posto á votação, approvou-sc a redacção com as correcções lembradas que1·quc.
pelo Sr. Conde de Valença.
Foi apoiada.
Passou-se á discussão do Projecto
de Lei, que marca as atribuições da
Regencia, c para fallar sobre clla, pc·
O Sn. :BAmwso: - Eu de bom grado andlo a pala yra e disse
nniria á ·Proposta do nobre -Senador; .mas a
b1·evidade de se decidir este negocio é uma
O S1:. ll!.tuQuEz IJE ·I:>JLDUJL'PE: - •Eu peço circumstancia que se não póde pôr de parte;
Sr. Presidente, que se faça nesta Lei o mes- não digo que a divisão .das materias faça !emo que se tem feito cm outras que se tom ,.,,, mais tempo a discussão, isso será o mesreputado importantes; is:o é, que se discuta n:o. ou com pouca differcnça; mas, snedo o
artigo por arligo, pois que cada um dclles ::IIethodo de Eleição parte essencial para a
dcre ser muito meditado; peço portanto a co~:clusão deste negocio, trata·ndo-se ()Ste .me·
V. Ex. que haja de propor ao Senado se con- tl:odo como parte do Regimento commum,
cahimos na duvida se este Regimento é Lei ou
Yém ncote modo de discu-tir.
se deve ser approrado pelas duas Camaras
Pos:ta ;, ,-otar;ão esta moção, foi ap- o<im.ente; se se houvesse já appromdo um Repro\·ada.
~:·imento commum, augmentava-se-Jhe es'ta par·
te, seguindo-se para a sua appro,·ação o que
O S1:. ,\r.~JEill.t E AJ.J:L'</L'EJ:r/rE: - ,\n:,;s ~c houvesse praticado já; mas nüo o !Ja, e é
de c:nrarmos nesta discussão, eu tenho dê :teeessario decidir prériamente este prelimifazcr uma Proposta, em que j{< fallei, c que nar; o que envolve uma questüo, que não
haria rcsenado para a terceira ~iscussão. ;;<ide deixar de demorar a Lei; é esta a dif·
:'\eo:a Lei se marcam as attribuições r1ue hão ficuldade que encontro na Proposta; se ella
de competir á Rcgencia, que propriamente ;,c: pôde soltar, votm·ei a favor da Indicaçiio;
constitue o objecto da Lei; mas apparecem porque com efefito não me agrada a maneira
tambcm cousas, que penenccm ao Hcgi:nento ele trrotar promiscuamente ruaterias hecteroge-

I

commnm, o que naUa tem com aquellns

at~ri-

buic;ê.ics; c alé:n disso, insere1u-se OrUcnanc.~ns

militares, quando se dizem que contincnci:ls
fat·ú a tropa aos ::l!embros da Regcncia; faliase cm .subsidies; r finalmente c-m juristlieção
de Presidente de U'rjo\'jincia; isto tudo são
marcrias tfw desligadas. r;uc não podem ser
incluidas em uma só lei; c sobretudo, porque
um~s devem ser independentes de sancçiio, e
outras não podem dispensar-se sem infracção
da Constituição. ~lando para este fim {L :\Iesa /
o meu
HEQeEr.l~rE:I'To

Proponho que se far:a rleclaraç:"to das ma
terias pela maneira seguinte:
Em umn Lri marcando as at:ribni~ües {]:;

ncns.

o

Slt. Ar.)rEfD.\ E .ALTrGQUEnQtm: -

Uma

;l:!s razões por que deve passar o meu Requeri·
:!:c:Jto. é para nilo fazer entrar cm duvida,
rJnC 0 Regimento commum não tem sancção;
r~·cto que eu nunca ti\•e nisso duvida, porque
,, iloutrina da Constituição. Demais, paNe do
Reg-imento commum está j[L adoptado, não só
!!:! reunião do.s duas Camaras, como c!le foi
5 r,~uido na nomea~:"w da Rcgencia actual; o
n::·.:dmento commum nüo vae á sancçüo, c a
tli:;cussüo torna-se mais breve. fazendo-se por
p:' nes, porque aquella q11c esti;·er a·ppro,•.tdl
envia-se Jogo pnra a ou-tra Camara, rrue adia~·
t: 1 o trabalho, se lc,·ar cmctHI:!s.
o Sn. B.11:no;;o: - A raziio por que puz
~ :: 1ateria cm dn,·itla. é fundada no rrne aqni
39
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Ti praticar no reconhecimento do Priucip•)

lJuiçlic:; <la Hé,i;Cncla': Esta tem sido const:mtc(ruperla!.
mente a pratica no modo de legislar; a Lei de
0 SB. ADIEIDA E Ar.rn:QUEltQT.:J:: - Par:: Ou•tubro de 1823, que fixa as attribuiçõcs do~
Presiden•res de Provlncln, diz qual serrt a con~ conhecer que o ReglmC'Ilto <:ommum não ''ai
tincncia
militar que lhe compete, c não se foi
á sanc!)iio, basta que se achem nesta Lei cousas que lhe pertencem e que esta Lei ni\o vai Incorporar esta determinação nas ordenanças,
á sancção; e cotou ccl'to que indo aqui ns nem se fez disso u·ma Lei separada. O mesmo
matcrias ineluldas, não se ha -de disputar se acho no que toca {t ampllação de autoridade
vai ou não; pois se podem ir de um -rnodü. nos Presidentes de Província; esta ampliaçfw
porque nüo hão -de poder Ir -de outro? De· (I uma verdadeira coarctação na au·torldadc
ma.ls, a Constitui~fto diz que as Camarns !·• da Regcncia, pois que dlvidindo·se o poder d•)
rüo o seu Regimento; e 11em podia se;· po:· nomear empregados por mul·~as autoridade:.;,
outro modo; porque no acto da reuniiw ;;cr!r• sem dnvldu fica menor do que existindo cm
haver necessidade do o :~l'terar, -co.mo estü um só; é logo tambcm esta materla muito
acon•tecendo todos os dias com o nosso; e ~c nrouria da Lei. porque consiste na limitaçfio
fôr dependente -de sancção, -hão de parar o" dos poderes da Regcncia, em relação aos que
trabalhos para se fazer a Lei, c subir fl s:l.n· são dados ao Imperador pela Constituição.
cçflO? Pa-ra mim não é, nem foi nunca Isto :\"ão são portanto desligadas estas materias,
objecto de duvida.
colllo o nobre Senador disse, antes de apresenO -Sa. -c.,nxEtao Df: ·c.un•os: - Eu nfto tar a su:' indicação, eu as acho intimamente
acbo inconveniente algum, em que a Lei pus· connexas entre si, e todas tendentes no messe com a. mesma organizacão que traz da r::· mo fim, que é o deoenvolvlmento do art. 15,
tra ·Cnmara; ao contrario encontro inconve· pamgrapho 2" da Constituição. -Por estes monicnte na demora, c esse não é pequeno: ii tivos, cu voto contra o Requerimento, c dig-o
que contEm a Lei? Parece-me que cxacta:men té que se discuta a Lei no systcma, em que vem
o que a Constituiçiio manda fazer no caso c!n organizada da Camarn. dos Deputado~.
que nos achamos:; porquanto, oa. Constituição
O SB. AL)fErru E Ar.m:QL"r-:nqn:: - O iidiz, no art. 15, parag-rapho 2" - eleger a Rc· lustre Senador nfio acha na Lei matcrlas es.
gencia, ou o Regente, c marcar os limites d·• t:-anlias: Admira que tendo nós ambos a Lei
sua autoridade; e esta Lei nada mais faz do diante dos olhos, cada um veja differcntes:
que descm·olver o artigo constitucional, do Ccmo 6 que o nobre Senador quer fazer attri·
mesmo modo que todas as leis regulament:~· bni~ão da Rcgencia o modo com que se hão
r-es desenvolvem cs a.rtigos que lhe são rclat!- de lançar a~ ccdulas na urna, e tudo o mais
vos; em todas ellas se tem incorporado o que diz respeito ao modo pratico de fazer a
modo com que a autoridade encarregada tl:: Elci~:io? Tem isto alguma cousa de commum
sua execução deve proceder; é assim, por c::· cvm as attrlbuições da Regencia? Marca as
emplo, que na Lei, que reprime o :1buso d:\ attriiJUi~ües do Poder Executivo e ~lodcrador,
publicnção dos pcnsameMos, em dcsenvoluçiio falia cm algum artigo de continencias militade um artigo constitucional, detalha miuda· res que competem a estes Poderes? E corno
mente como devem proceder os Juizes de Fa- agora. que se truta de limitar estas attribuicto, c o de ·Direito, quando executarem a Lei; ções, se póde dizer que a Continencia :Militar
c o mesmo cm todas as .mais; ora aqui qucn'
pertence ao mesmo objecto? Eu não sei como
nomeia a Regcncia é a Asscmbléa Cer.al; logo,
se possa defender semelhante paradoxo! Só
na Lei regulamentar, que desenvolve o artigo dizendo-se - nfto ciC\·e ser por que não deYC
constitucional respectivo, se estabelece o mo- ser.
do com que a Assembléa Geral deve pôr em
-o S1t. ·CArt:>Emo UE CA:.rros: - Por lnfc·
execução este artigo. O nobre ·senador apontu
licidnde minha, não rnc attcndeu o nobre Se·
como alheio da Lei a.s: contínencias militares;
nadar. Eu disse que esta Ele!rão era a ex e·
mas creio _que nlngucm duvi_da que as honras cu~ão de um preceito constitu~ional; Que.
0
e prerogaüva.s de uma autorrdade fazem parte medo desta Eleição era o desenvolvimento do
das suas atribuições; e fazendo-a_: onde se d~· artigo re.~pcctlvo da Constltuiç:io. N:1o pódc esta
veria collocur esta muteria SC'Iluo nas aHn-1 Eleição ser consf!]~rada como a que fazem M
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Camaras dos seus Presidentes c Secretarias·, tmr que a H.egenci!L se não podia considerar
cujos officios são limitados á direcção dos nunca permanente, c como a nenhum dos artrabalhos parlamentares; esta eleição é sui gumentos que Já. puz, e que escuso repetir,
oeneris, e a maneira de a fazer não póde ser tive resposta, ainda estou na opinião de voobjecto meramente regimental, só uma Lei a tar contra o artigo como está..
p6de regular, c u·ma Lei, que, a meu ver,
O Sn. SATun~r:-;o: O nobre Senador
para sua vitalldadc, não deveria vcntllar-se diz que não vio destruidos os argumentos que
em Camaras separadas, mas decidida pela ex- produzia na 1' discussão; a mim parece·me
pressão da Soberania da Nação; sobre isto o contrario; mas eu accrescentarei alguma
é que o nobre Senador nada disse; apontou o cousa ao muito que iii se disse, evitando remodo de pôr as cedulas na urna, dizendo que petições, porque o nobre Senador tambem não
nada achava de commum neste neto com as repetia, e só tocou levemente no que tinha
attribuiçõcs aa Regcncia; é preciso que pon- expendido. A Constituição, no art. 12-1, dederemos o objecto destas cedulas; o seu fim termina ·que haja uma Regencia Provisional,
é o voto sobre as Pessoas, que devem formar e diz de quem ha de ser composta; e, no ara Regencia, c a Eleição da Re;encia tem na tigo 123, estabelece uma outra, que expressaentrega das cedulas a sua primeira origem; mrcnte dcnarnina permanente; é para mim
pois acha o nobre Senador que isto nada tem claro que a palavra permanente, não se pode commum com as attribuiçõcs da Regencia? dendo tomar em relação (L vida dos homens,
Não tem é verdade com as attribu!ções, mas que a compõem, porque a Constituição diz
tem tudo com as pessoas, que as exercitam, que o se~;~ exercício é durante a menoridade
pois que r, das Cedulas que nasce a sua no- do Impreador, só póde ser tomada durante
meaçilo, e o acto da nomeação é determinado toda esta menoridade, porque, do contraria,
na Constituição no mesmo artigo, e até no nada significava; 0 isto ê tanto ~;;sim que a
mesmo par.a;rupho que a fixação das attribui- Regencia de que trata o art, 12·1, que jlí. cições; nada me parece ma.is regular que incluir tei em pri•meiro lugar, é designada por Proviem uma só Lei a desenvolução dos objectos sional em relação li do art. 123; e como se
que a Cor.3tltulção marcou em um só
póde suppor que a Constituição desse áquelJa
paragrapho. Pelo que toca ao cortejo mi- Regencia o ti tuJo de permanente, se esta perlitar, esta Lei dá aos ·:!'lfembros da Regen- manencia se não tomasse em sentido alg-um?
cia um direito para gozarem, c os Direitos Porque, com effeito, a não ser durante a meallinexos a; estes Cargol5 ninguem dir4 qu~ noridade do Imperador, nada significa! Nundeixam de fazer parte das suas attribuições. ca se deu n·ome de Permanente ao que dura
sómente dous os tres, ou quatro annos. DePosto {L votaçfio o Requerimento do mais, a Constituição marca para os lugares,
Sr. Albuquerque, não foi approvado. que quer temporarios, o tempo de sua duraEntrando em discussão o art. 1", çfw; tal é o que se estabelece a respeito dos
~obre ellc disse
:lfembros da. .Camara dos Deputados, cujo
período fixa em quatro annos para se faze0 Sn. AL~!EIDA E ALDUQUERQUE: - Eu rem novas eleições; e se se hoU\·esse de dar
torno a !allar, como i•1 fallei, contra este ar-. uma duração temperaria á Regencla, não deitigo. A Regencia não pódc ser permanente, xaria a Constituição de determinar o tempo
como cu creio ter mostrado na 2• discussão; cm que deveriam os membros respectivo~ ser
ella é um corpo collectlvo, cujos Individuas mudados ou reeleitos.; mas a 1Cans:tJtuição
não podem ser perpetuas, sem alteraç·ão algu- nada diz sobre tal mudança ou ·reeleição; ao
ma, como lA disse; ta.mbem mostrei que esta contrario, designa a Regencia por permanenLei não devia ser particular para a Menori- te. Além disto, ninguem dlrli que, quando a
dade do Sr. ;D, Pedro TI, pois que não se Rcgcncia recn.hc no parente mais chegado do
trata do caso deste Imperador !\!cnor, mas de Imperador, esta Rcgencia ~ tcmporn~i:l. poroutro quwlquer, que possa ex·istlr; trnuxc que a de que falla o artigo 123 só tem lugar
tambem a hypothesc elo Regente menor na na falta deste parente; todavia, a f''lnstituioccasi<io ~a. yncancin ela·· 'T!!rono, para mos- t r.fio n<lo chama {L Regcncia de par~P'"· Per·
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mancntc, c niio ch:lma, por ser a pcrmn::en- ilo pcrmancncia de Corpo moral com a percia de sua natureza; porém poderi:~mos cou- mancncia dos inrHI'iduos que formam aso10
cluir, na opinião do nobre Sen~.flot·, q1w a Corpo. O nobre Senador nada disse acerca da
Regencia é perm:tnente quan1o ,;, Constitul~iio hypothese que eu figurei, e que é muito pos·
lhe uilo chama, c não o é quan<io lhe dá Gott: sivel, c na r1ual se não póde de modo algum
nome. Perdoe-me o nobre SPnn<lor, mas cu dar a permnncncia, se na vacatura da Corôa
não óei de que regras de henucn cutlca se houver um parente, mn,s que nestn, occasiiLO
srrve para Interpretar assim a lettrn da lhe falte a idade, tendo os mais requisitos
para ser Regente, que fará a Regeucia quanC'ou~li!uiçüo. Eu já disse nu Jiscussiín pT;sada, :1:.1r abstraia das razões Je com·eniencia, do o Parente chegar aos 25 annos, c antes
de ter o Imperador acabado a menoridade?
~<·I que a questão, rstando deu<Jida na C~m.ti
tuição, convenha ou não convenha, dei'<' ~e Sem duvida que lhe ha de entregar o Goguii"Se o que alli se determina; se esta qu~s· verno; 'logo, niio é neste caso a Rcgencia
tão se ventilasse, cu não receiaria mostrar a permanente durante a menoridade do lm]>Csabedoria com que a Constituição ligou a As- rador, e por consequeucia, não póde ser a
sem-bléa a nomear uma Regencia, cuja dura· Constituição entendida como ,quer o 1101Jrc
ção se estendesse até a maioridade do Impe- Senador; a este argumento ainda se nfLo resrador. Leu-se a fórmu'la do juramento que a pondeu, nem pouco, nem muito.
O Sn. So~·rr:n:-;r:-;o: - 1Eu responderei agoRegencia tem de dar no acto de sua nomea·
ção; eu tenho presente o artigo 127 da Consti· ra. Xa discussão passada, quando o nobre
tulção; elle diz - accrc,sccntando a clausula Senador figurou esta hypothcse, nfLo foram
de entregar o Governo ao Imperador. logo es nobres Senadores, que fallaram, de nccor·
que elle chegar {L maioridade - e {L Regencia do sobre a obrigação d:t Regencia de entre·
que d[L este juramento, niio existir quando gar o Governo ao Parente do Imperador, qnc
chegar essn, maioridade, que é o mesmo que na occasifLo da va.catura era menor; houn
dizer, se clla não durar com tocl:t a menori- opiniões pró c contra; mas o nobr~ Senador
dade, como ha. de cumprir o juramento que dá j(L como decidido q\IC a Rcgcncia lhe de1·e
dá? Finalmente, tudo quanto a Constituição entregar o Governo, quando e!le chegar nos
diz, conspira a pro1·ar que a palana Pcrma- 25, embora os não tivesse na época da vota·
uente, de que elb usa, se .dcYc cntcndt::r ção; esta opinifLO é sua, c não ~ geral. Xão
Dura~iio por ioda a menoridade do Imperaseja o que fôr; eu nfLD julgo ncccssnria a
dor.
decisão desta questão para agora, c nem cu
Ü S1:. ADIEIDA E ALilüQGEllQt:E: Quasi me pronuncio por uma ou outra opini:io;
sempre que se quer fugir aos argumentos, porém, se se disse~ que o Parente não dovc
respondc·se no que se nfLo diz, deixando de entrar no GoYerno tocante os 25, est(L verlfiresponder ao que se diz; eu não disse que a cadn, a perma nencia, da Regencia, c se se
Regencia não era Permanente, mas si 111 O:' disser que de1·c, então a Regcncia dcYe per·
Individuas que a compõem; o Corpo moml manceer durante a :~<!cnoridadc não do Impecom certas ::t:ribuir,õcSI persiste d!urantc a rador, mas do Regente; mas daqui não se
menoridade elo Imperador, c é o que a Consti- póde deduzir que se dera mudar de 2 cm 2
tuiç;ão diz: - 'mas os indivíduos podem ser annos, ou de 4 em .J; quanto ao que agora
mudados sem infracção da Constituiçiio; e accresccnta o nobre .Senador, de que a pero nobre Senador fugio da questão da conve- manencia se dere entender acerca do Corpo
nicncia. sendo ella a que se deve tratar; por- moral com certas attribuiçõcs, c não dos inquc, se a Constituição não determina que os dh·iduos que o compõem, direi que a Consti·
mesmos indil·iduos sejam permanentes, nada tuição chama a Camara dos Deputados ele·
nos prohibe de lhe marcar uma duração tra· ctiva e tempornria; e todavia o Corpo moral
tando dns suns attribuiçõcs, que é o objecto da Camara existe perpetuamente, e havemos
desta Lei; ·mns cu já .mostrei esta convenicn- por força confessar que quem aqui é tempo.
cia, assim como a liberdade cm Asscm!Jléa de rario são os Membros c não o Corpo moral ela
mnrcar a duração c não se me respondeu, Camara, que é perpetuo. Ora nenhum motivo
fuginUo-::;e lia llUt:stãü principal, e confUilllin- ~ \'ejo IJUra que quando ::ic trata üo lcUlpcra·
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trata do permanente se entenda do Corpo mo- Imperio na ::\fenoridade do Sr. D. Pedro n
r a.!; pelo.. pouca hermcneutica que aprendi cu podem ser mui dlfferentes elas em que se poM:
não o cn tendo assim; porrJUC para aq~illo sn. ac h ar cm outra ~poca. Deu~ ar.u;te ue JiÚ8
que cm um lugar de um livro é claro, ~ que o acontecimento de faltar s. M. r., mas se
tiro ~s dc1•idas para os lugares escuros. Res- ·~al aodntecesse, nós deveríamos fazer ama
ta-me ainda dizer que, como o nobre Senador ou t ra L Cl,· porque com este fatal golpe o Impemc a1·gulo de que respondia ao que se niio rio mudaria muito de face. Está portanto 0
diz, dei):ando de responder ao que se diz, é artigo ~JUito bem, segundo me parece, quan1 1imita
·
preciso que eu tambcm dign. a1guma cousa to
o effeito desta Lei {L menoridade
sobre o defeito que o nobre Senador acha no do Sr. D. Pedro rr.
artigo, quando limita as attribuições da Re0 Sn. DUQUE EôTJCAD,\: - Eu voto a fagcncia á :\fenoridade do actual Imperador, o vor do artigo no modo que está redigido;
Sr. D. Pedro II. Eu creio que o artigo está não me farei cargo de respon<ler a todos os
nesta parte como dcre estar, porque vai cor1 argumentos quo contra elles se tem produforme ao espirita da Constituição. A Consti- zido, porque j(t foram bem refutados; fallarcl
tuição cm cada um dos Capítulos, em que ~omtudo -na hypothesc:,. que aqui se )figurou supfalia dos Poderes Politicas. trata com exten- P<mdo um par.€nte !]lroximo d() :Imperador, .'1
são das attribuições. que ficam pertencendo quem na occasiã.o da vacatura faltasse a idatle
a cada um delles; ao Poder Legislativo con· de 25 annos, que a Constituição exige para se
sagra o Tlt. ·I'; ao Poder :\Ioderador o Tit. 5', lhe entregar a Regencia. •Este parente, que
Cap. 1•. Ao PoJer Executivo o Cap. 2" do na occasião da vacnncia se não acha\"a habimesmo Tit. c ao .Judicial o Tit. 6'.
litado parn ser Regente, nenhum direito a
Entretanto que acerca da Re!;encia nfto
diz uma só palavra sobre as sun.s atribuições, meu ver conserva a assumir o poder em tmndeixando toda á Asscmbléa Geral; e será esta JlO algum, e a Regencia uma vez nomeada
omissão filha do esquecimento. ou economia deve permanecer aW a maioridade do Imde volume no lil·ro? Ninguem póde suppor perador; e para o provar tenho em meu fa·
que houvesse nem urna nem outra cousa. A ver a fornmla do Juramento que presta a
Regencla. exerce (e póde ser que por longo Regencia, que h a pouco se leu, e se a Con·
prazo), dons dos Poderes 'Politicas; c a Con· stituição quizesse que o parente tendo chestituição seria muito .mfi se, sem motivo mui- gado aos 25 annos se empossasse no Go;•erno
to justificado, deixasse 0 trabalho de marcar dirin. na formula do Juramento - entregar
os limites destes Poderes [L Assembléa; a o Governo ao Imperador ou ao Regente - asquem incumbia bastantes objectos importan- sim como traz no mesmo lugar as duas bytes. Eu estou persuadido, Sr. Presidente, que potheses de impedimento, ou menoridade do
as attribuiçõcs da Regencia devem ser pro- Imperador. O argumento, portanto, que se
porclonaes a muitas circumstancias em que funda nesta entrega da Rcgencia ao parente
o Imperio se possa achar na oc~as·lüo d;.t proximo do Imperador, fica por si mesmo
vacancia da Corôa, pelo estado de Paz ou cahido porque assenta sobro um principio
Guerr:t com as Xaçües vizinhas, pelo estado
de suas rendas, pelo soe-ego ou desasocego
<lcs povos na occasião da vacancia, e por mil
outras cousas infinitamente vnriadns, que a
Constituiçfi.o como Lei preventiea não podia
providenciar; deixou pois, no meu modo de
entender, a Constituição {L Assembléa o eui·
dado desta Importante Lei, para que, como
prova da vacatura, pesasse .todas as cir·
cumstancias, c com ellns á vista, ampliasse
ou restringisse as attribuiçócs á Regencia.
Dnqui concluo, que Cõtn ·Lei 6 uma Lei de

falso.
O Sn. },fAnQur.z DE BAnnAo:sA: - A Con
stituição estabelece que durante a. menoridade
do .Imperador, seja o Imperlo governado por
umn. Regencia permanente, se não houver um
parente do Imperador com a idade de 25 an
nos; basta a palavra permanente para nos
tirar toda a duvida; ella tem uma significaçflo tflo clara que não sei como se possa interpretar de mais de uma maneira. Quanto
(ts mais hypothescs, que se tem figurado, ciIa~ não vêm nada a regra com bastante ela-
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reza. O artigo derc passar como está, por· Comlmssões reunidas
jn!gar:tm ncccssari(}
que se liga perfcita:mente {t Doutrina Con· proridcnclnr csto lncannnlente, indicando
stitucional, o não devemos gastar mais tempo para substituir um dos :IIembros da Regcn·
com elle.
ela o Presidente do Senado, e havendo falta
O S1c. !\LtnQm~z 1m I:mA)!UUPJ~: - E' sem de dous o da Camura dos Deputados. l\fas
duvida que não devemos gastar tempo com esta op-inilio das Commlssõcs foi rejeitada por
·questões ociosas; mas materias ha, que não motivos que se allegaram na discussão, que
se podem deixar de ventilar muito, c que se soffrcu o Projecto que se apresentou na Ca·
não ilevem tomar como ociosas, ainda que mara dos Deputados. O nobre Senador porém
assim o parc~a 'ÍL primeira ;·ista, c o dispen· que tiio judiciosamente ·ponderou os lnconve·
dio de algum tempo é um menor mal do que nicntes, que póde resultar da falta destas
.as cons0quencias que podem resultar da pouca providencias, é mui proprlo para apresentar
.madureza. l~u :não posso deixar de notar a emenda nesta matcria; cu JUuitas vezes me
neste artigo a falta de providencia para o tenho opposto a que se offcrcr,am emendas
.caso de faltar 1, ou 2, ou todos os i\!embros que podem fazer retardar uma Lei; mas é
da Rcgencia. Elles podem faltar temporarla· isto no caso de que estas emendas sejam de
mente por impedimento; ou por morte, c aln redaer,iio, ou de muito pouca. monta; mas cm
da por pretenderem demissão; c eis aqui va i materias de tanta importancia como esta,
rias hypothcses, todas muito possiveis, que I que pôde prcnnir um schisma no Impcrio,
a iLei niio previae app!icando·lhe a providen- ! cu st:>!npre votarei que se ponham quantas
cia. Se .faltar algum por impedimento, dere· emendas se jul~arem a proposito, porque é
ri'ío govemar o 3" só? A Lei não o diz, c melhor gastar mais algum tempo que obrar
como o niio diz; se assim se praticar nii.o e:m materias de tanto peso com menos cir·
haver:'t lugar para por0m .duvida. [t legitin;i- cumspecç:1o; portanto se esta opiniiio niio fôr
dadc dos actos dessa Regencia desfalcada? contrariada por algum te:npo, eu solicitarei
Se morrer algum dos Regentes, de~·e proce· ao nobre Senador para que ponha a su:L
der-se !ogo á eleição de outro? E por que emenda.
0 Sn. COXDE :n: VM.I~X('.\: - Eu suppo·
modo? ·Se a Assemb!éa .não esth·cr reunida '
·serão o.;; outros l\Iembros da R12gencia obriga· nho, Sr. Presidente, que a emenda 6 indis·
dos a fazer a convocar,ão, para se o niio fize· pensaYel c reservava-me para offcreccr um
rem fazei-a o Senado? Se algum dos l\Iem· artigo additiYo .depois do 8·'; como porém se
bros disser que não pôde ou niio quer con· falia agora nesta matcria, eu me lcYanto para
tinuar ou mesmo todos tres, ser-Jhe·ha per· o pôr {L consideração do Senado. Diz a Con·
mlttido isso ou .não? E sendo-lhe permittido, stitui~ão, que a Regencia seja de trcs mem._
·perante quem se hiio de demittir? Se a As· bros; ora, como se ha de conscrYar com um
~cmbléa não estiver reunida deverá convo· numero menor, se algum delles fallccer, sem
infringir a Constituição? E' portanto ncccs·
-ct.u·~st: par a isso?
Eis aqui bastantes duvidas, que podem s:tria uma providencia, e a que me p:trece
mui bem suscitar·se para o futuro, e que a mais adequada é a que está na mesma Con·
meu yer esta ·Lei deveria providenciar dante stltu!ção para a Rc~encia ·Provisional. A Conmão; mas tudo fica cm aberto; c aW o que stituição manda organisar esta dos dons Con·
tinha lembrado a 'Commissào :O.iixta acerca selhclros de ·Estado mais antigos, c dos :1-Hda substituiçfto temporaria foi eliminado da nistros do Jmperio o Justioa: parece PJis
Lei, não sei ·por que motivo ... ):o meu modo conforme no esplrito da Constituição, que sucde e~tendcr, a :Lei está muito manca nesta cessivamente sejam chamados estes T>;mpreparte. Eu niio ponho s(}bre isto emenda, por· gados; pois que, se a Constituição os julga:
que desejava ouvir alguns nobres Senadores aptos para regerem o Imperlo cm um caso,
sobre todos estes pontos, mas elles me pn· nós os podemos tambcm jul;;nr em outro. Eu
recem tão salientes, que julgava muito ne· creio lnd·lspensn;-cl um rcmerlio, c este que
ccssario que fossem providenciados.
lembro parllcc-mc muito proprlo; eu leio o
0 .SR. !\1.\llQUF.Z llF. BAR!l.\CEXA:-As duas artigo QUe tinha concebido (leu). Parece-mo
1
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mais Pl'Oprlo que esta adtli~iio fosse depois
do art-Igo so; mas como agora se !aliou na
materia, eu o proponho, sem Insistir sobre o
lugar em que se deve collocar. O Senado o
rar[L onde julgar ma!s cunvt:níente. Peio c1ue
toca [L substituição, que lembrava a Conlmissão :V!ixta no Projecto que offereceu fL
Camara <los Deputados, ouvi dizer que naquella Camara se julgou ·inapplicaveis em fazerem parte do Governo os liembros do Corpo
Legislativo; não poss.o por~m affirmar isto,
porque não tenho dados certos; o caso é o
que a idéa alll rejeitada, sem que fosse substituída por outra; o que me parece de extrema necessidade.

pooso approvar o artigo ad<litivo; a provl·
denc!a, que a Constitulç;io dá dos Ministros
e Conselheiros de Estado, tem sómentc lugar
para o caso de vacatura total, e não se pódo
estender :! qu~nclo fanar um ou outro ~Iem
bro da Regencia; no primeiro caso, é de a!;soluta necessidade que tomo provisorhmento
algucm as redeas do Gover-no, porque nJo se
ha de ficar em anarchia; a Constituiç[;o de·
volve provisoriamente então a ·I!Jcgencia a estes indivíduos; mas determinando a Constl
tuição que a permanente seja nomeada pela
Assembléa Geral, não póde esta ceder deste
direito de nomeaçfto em alguem de nr.,ven·
ção. Pôde dar-se providencia a m€u v~r que
O mesmo Senador offereceu o se· nfto se opponha ao artigo constHucional; a
\'acatura .por impedimento temporarlo .11:lo pógulnte
de obrigar [L nomeação de substitutos pcrquo muitos corpos ha collectivos, quo truha·
.1-HTIGU ADI>ITI\"0
lham sem o numero preenchido; mas se o
~o caso de morte de algum dos tres ::lfem- impedimento niio é lemporario, a Regencia
bros da Regencia, ou de -impedimento phy- convoque a AsscmbWa Geral para prot·~rler :i
sico ou moral, será outro nomeado pela As no\·n. nonleaçfLO; c se a Regcncia o nflo tizer,
sembléa Geral, reunida extraordinariamente, fn.ca-u. o Senado; quanto :1 demissiio ou cxficando provisoriamente servindo o :lofinistro cusa que algum dos ~Iernbros possa jledi!',
Secretario de Estado dos ~egocios do Impe- estou cm que só a Assembléa lhe deve de!e·
rlo ou Conselheiro de Estudo mais antigo, rir, c deve o :\lembro ser constrangido a·
para que a Rcgencia esteja sempre prompta que sirva at& que a Assembléa se reuna, esta
no numero de trcs, como exige a Constitui· hypothese não está fúra da possibilidade; um·
(.;!dadiio póde servir com muito gosto, e pa·
ção, artigo 25. - Conr!c de 1'alcnçn.
triotismo, mas pórle a cabala e intriga laFoi apoiado.
borar de modo que elle se veia obrigado a·
O Sn. ::lfM:QcEZ DE BAnnAcJ::> ·': - Eu n:io continuar a servir, e para tira.r toda a·
ouvi dizer que a razão por que não foi ad· esperança a quem intente por estes meios
optada a !déa das Commissões da Camara, lançar fóra do· Governo a um Membro, que
fóra por se não julgar conforme a doutrina lhe não faça conta; reunida a Assemb16a póda Constituição, po!s que mandanrlo esta que de pesar a razão por que o individuo pre·
a Regencla seja da eleição da Asse111 bléa Ge· tende demittir-se, c providenciar como achar
ral, recahia a substituição em pessoas que que convém ao bem do Estado; mas indubi·
n1lo haviam sido por ella escolhidas, taes como taYClmeritc só a Assembléa póde dar demissão
os 2 Presidentes das Camnras, que antecipa· aos empregados, cuja nomeaçiio privativadamente a Assemblda não sabe quem seriio. mente lhe compete pela Constituição. O arEsta objecçfto é igualmente applicavel (L pro- tigo só poderia appiicar-se ao caso muito
videncia que se offerece no artigo additivo; pouco provavel de faltarem todos os liembros
os Conselheiros e ~!in·istros de Estado não são ao mesmo tempo, porque entf10 havia realeleitos pela Assembléa, e por conscquencia mente vaga do Gol'erno; este caso porém tem
não podem fazer parte da Regencia perma· tão pouca probabilidade, que quasi não carece
nente, que segundo a Constituição devo com de providouc!a, e ainda que viesse a aconte·
pôr-se de Membros eleitos pela Assembléa. Ge- cer ou julgar que nenhuma duvida poderia
haver em applicar·lhe a disposição constitu·
ral.
cional,
porque hn umn. vacaturn semelhnntc
o Sn. 1\IAnQt.:EZ DE I:>ILUlBt:rE: - ~ão
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a quo tem lligar na falta tlu .Imperador. Voto
portanto contr:t a emenda.
O Sn. Co::-.-DJ~ DE L.\GES: - (NfLo se colheu mais do {)UC \llzer que votava pelo ar·
tig·o como estava, àiz o Tnchygrn.pho All'es).

O Sr. Presidente propõz em sepn·
raào o artigo, e a emenda em duas
partes á rotação; e sendo appro1·ado
o artigo, não o foi a emenda em nc·
nhuma das partes.
O artigo 2" foi approYado sem de·
bate.
Leram ..so os artigos 3'·, ·1 11 ,

5°, 6°,

7" e 8", todos relatil·os á fôrma da
eleição e pedindo a palarr:t disse

ul'Ligo niio ptíde pas:;ar sem emenda; apresc•ntam-se :J.qui como actos continuados a
eleição da Regencla, e verificaçüo da sua re·
;;-ulnridade; a ·prestação do iJuramento dos
Eleitos; e a publicação de uma ProclamaçfLo
d:t .:\.ssembléa Geral. :lias o acto do Jura·
mcnto póde acontecer muito <lepois, porque
nenhuma certeza ha de que os nomeados estcjami presentes; podem estar cm diversas
Provi·ncias, e até fóra do Imperio; acho que
do modo que está redigido o artigo póde of·
fereccr muitas duridas na pratica, sobre a
perrnanencia ou não permanencia da AssellJ·
hlêa até se vorificar o juramento.

O Sn. D.\Imoso: - Eu nüo acho incon·
n:nientc algum, em que o artigo passe como
est(L; o que diz o artigo 8" é, que se não
0 Sn. ::1!.\RQVI'Z 111: L\'ITA~mt:PE: - No
possa lerantar sessão sem se concluir a no·
artigo 3(1 eu acho alguzna cousn. digna de meaaão; e o artigo 9" só diz, que feita a eleireparo. \Tejo que a Camara dos Deputados
~üo, e prestado o .Juramento se publique :t
mui explicitamente se sujeitou ao Rcgimen
Proclamaçüo, sem que imponha preceito :11·
do Senado .na. reunião; mas apparece agora
gum a que o Juramento, sejo no mesmo acto
a introducção de dons Secretarills daquella
cl:t nomeação; o Juramento !Ia de tomar-se
Camara, fazendo sahir os do Senado, que es·
quando o :Membro estiver presente; tanto
tãll na :Ilesa. Eu respeito muito os Srs. Se·
mais qne en n:io suppcnllo, que se irão buscar
cretnrios da Ca.mara, e niio tenho nem som·
cidadãos ·que estejam a grandes dista.ncias
bm de desconfiança. da sua inteirada probi·
ou fóra do Imper!o, todos os Deputados e Se·
dade, mas niio vejo moti\'0 algum de alterar
nadores, que têm de votar, conhecem IJem a
o que jú foi decidido, e tem sido pratica nas
urgencia, que ha cm terminar este negocio,
sessões de abertura c encerrnmcnto; e at6 em
e não se póde suppôr que lhe porüo um em·
uma occasião em que um destes actos se fez
br,raço, tal como o que póde resultar de no·
na Camara ·dos Deputados. Todavia faço só·
mcarem pessoas que não possam comparecer
mente essa ~·cf!exão, sem que ponha emenda.
logo; c como esta hypothese está fóra de
N'iio ba ,·endo quem i:npugnassc toda a probabilidade, não acho necessario
mais este e os outros ~trtigos até o qne nos occupamos com ella; e portanto julgo
8", foram postos ;; rota~iLO, e appro· r,ue o artigo nada tem por que Jllcrcça ser
y;,do~.
e:me:ulado.
ü SI:. AD!ElD.\ E Ar.nt:QLI~nQUE: - EU
Entranr1o em discus::;tto o ~rtigo D".
n:to ycjo que o artigo se limite só a dizer,
disso
q~.:c se faça uma Proclamar,fLO, como pareceu
ü SI:. Ar.lfElll.\ E AI.Ilt:QI:EI:Qt:E: -'Este entender o nobre Senador que acabou ·de fal·
artigo suppJe que os Cidadotos eleitos para l:tr; !Ia aqui ma!s alguma cousa. O nobre
a. Regencia hão de ser tallos d:t Cidade do Senador acha fóra de probabilidade, que se
Rio <Ie .Janeiro, e que estarão preparados nomeie quem está fóm do Jmperio o cu acho
para ,·irem Jogo um· juramento ao Senado. muito possirel, por~ue se eu conhecer que
Mas como n:to passou a emenda de se trata- ha um brazileiro digno de occupar o lugar
rem estas I:u1terias em Leis separadas, vou de :\lembro da Regencia, hei ele rolar nelle,
deixando pa'"':r tudo, e depois se conhcceriLO sem me embaraçar que esteja no Rio de .Ta·
os inconvcni<'ntcs, que se aprescnta:n na pra- neiro, ou no Parít, ou cru :l!onteYidéo, etc.;
e estou certo, que esta minha opini>lo não
tica.
o St:. ::1!.\l:Qn:z I>E D.\1!1:.\cl·::->.1: - Este . G singular; o brazileiro ~ue estrL de11tro th
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c!c·ito, t:.!.~l~O C:újllü o (jtiC :.:bt;i. r:~tD ~~1:;·~1:1::1; ma;:; ca !liio vc.1.::50 deix.ítJ· Uc
fóm de!la, e até do Jmperio.
notar alguma cousa sobre elle; se a Re;;cnO SH. BAI:r:o.o.;~,: - Eu nfio ncgt.:cí o Ui- cia tem uma quartaçiio no excrcicio do Pol"t:ito, que tl!lll os :IIcmbros da Assembiéa Ge- der llfcderador, J neccssario que esta qunrral, para e1eg-~1·cm a rJuem lhe parecesse me- taciio se não illuda e tenha effcito. Diz o arlhor ;1ara entr:n· na R:egcncia; o que ·disse t!;;o que se no prazo de um mez a Regcncla
foi que me pttrccia, que em attenr;ào á co- :t:"to tiver dado a Sancr.ão, entcndcr-sc-ha que
!l hecida ur:;cnc.:ia de concllisão dc!Stc nego- a neg:L c dará as razões nos primeiros oito
cio, era muito r.le presumir que se preferis- dias da seguinte sess:io, de maneira que :;c
sem os Cid:uliios lllais p1·oximos, porque me <: Lei fõr enl"iitda no princiJ>io de uma scsnüo pt:rsuado que nüo se possam achar entr~ ~ão, -chi-se ú. Regcncia o ·~·cto suspen~iro nfw
cllcs pessoas tüo habeio, com~ alguns habeis moti\·aào por um anno; c que diffcrcn~a fica
estejam muito Jon;;e ou Júra do .ImJperio: estabelecida do caso do artigo an teccden te,
orn, limito-me á mnteri:1 do urtigo, que foi o f!Ua!Hlo a Lei volta:ndo fts Camaras não se
meu principal ponto, tomo a dizer· que, pel:J rcnce ncllas, que passe, não obstante as reque neilc está escripto, não se JHíde colligi:· flexões da Regcncia? Xcnhuma ou antes o
que o Juramento se dr; no mesmo acto ou ~·· artigo dü indirectamente o ·rt'lo ssupcuainda no mesmo di:1 d:t e!eir;ão; póde se:· ::iro por um anuo á Regcncin sem dar motivo
depois e mediar o tempo que fõr necessario :1!gum, o que destroe o syste:na que a Lei
para comparecerem os eleitos e por essa oc· adopta para esta matcria, que tem por base
casiüo ·é que disse que me não parecia pro- o ser a suspens:1o da Sancçüo motivada pela
vavcl que esse tempo fosse muito lon;;c, pc- Regcncia. Acho nisto alg<uma contr:J.dicçiio.
O Su. B.\HHO~o: - Eu 1·oto pelo artigo
las razões que franca:nen te expuz. Cada um
C'Olllo
cst;í. Ellc Iimitn. a nutoridn.dc da R.cpóclc ,·ot:1r om quc·m quizrr, nunca :1e.<:uci
gcncin. quanto ú S:.J.nccfw, mas d·fl-lhe a lae~sc Direi to.
titude de um anno, para sua ncgatira, e
Posto á votn•;fto o artigo 12, fof J;este prazo dará a razão por ·que nega. Isto
approva·do.
C!, no meu modo de cmcndcr, muito conveEntrou depois cm discu~süo o ar· niente; porque r]uando os dous Poderes estão
tig-o 1:! com :t emenda appro,·ada na e~1 discoi'<lancia, ac!1ando uma Lei boa, eo
.,, discussilo, ao que disse
outra má, o melhor n:cio é recorrer ;l OP1nião publica, c o prazo de um ann o dá-se
O S1: . ..\!..111:11>.\ 1·: AI.Ill:<Jt:EH<Jt:E: - Eu aqui, a. meu Ycr, r:omo sufficientc Pl!l'a que
não estou pela emenda c '"Dto pelo artigo esta opinião se pronunc!e po;· um lado e oucomo est[t no Projccw. A emenda quer que tro accedcr a ella; porque dentro do anno
app::rc~n uma Lei ~em. ser rc1·cstida com a
se tem n.dquirido mais a sangue frio, se alformalidade geral. ..\ Coustitui~fw concede ao gum dos Poderes ten1 obr~·ào com al;uma
ImperadO!" a faculdade de negar a Sancr.ão, p:J.ixflo. Se a. Rcgencin n:J.o acha. inconveniente
mas este poder é quartado á Regcncia e man- em dar logo a razüo da sua negativa, ou se
rla-sc por esta ·Lei que a dê; c portanto não não receia Que cs~a rnz:1o scjn. desprezada,
sei como possa apparcccr uma Lei sem Sa:n- por motil·cs úc caprieho, a dit logo; mas se
C~iio, não podendo n Hcr;encia negal-a; \"Oto existem causas fortes pnra n:io dar a razão
portanto contr:t a emenda appro\·adn na 211 logo, demora, c no seguinte anno pôde appa·
recer a verdade mais depurada; por estas radiscussão, e instauro o artigo do Projecto.
zões eu appi·o,·o o artigo como está.
0 SR • .\!.IJ:I)l"J-:~ IIE 1:\lf.Dfl:t:l'!;; - 0 QI!C
Posto o artigo :i ntar:;io, foi upprovado, c reprovada a 011lcHda.
e11 aponlld foi a eontradiw;:io da ·doutrina
Ao artir;o 1-1, <JIIC cnu·ou o:n dis- deste arli_::;o r·o111 a rio ;~nt,ecrlr.ntc; c com
effeito pelo primeiro a Rcgcncia é ·obrigada
cussão disso
a apresentar suas razões dentro de um mez,
o Si:. ~L\I!Ql."EZ n:-: Ixn.nn:n'E: - Este ; e pelo segundo pódc demorar isto por um
nrtig-o pn5!:iou na P discuss:1o sem i:npu;;na-l anno; c p:mt que ,c impõe aquclla. obrigar,üo
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, :;-:traute ao~ ·.\lag·isll'::clos'! Se cst:: attribui~?1u
/ se conservasse só {t Regeucia, nada htn·ia a
I dizer, senão que seria, ou niio conveniente,
porque nesse caso, como nenhu.m artié:O da
Constituiç:io estabelece o limite das quarta·
ções do Poder :\!odcrador, podia, sem !nfra·
ccücs, ficar a Re:;encia com todo ellc; po·
rém a pa.rtilha que se d[L aos Presidentes é
,;cm duvida inconstitucional, porque, além da
falta de aud!enc!a do Conselho de Estado, os
Pns!dcntes são delegados do Poder Exccuti\·o
e n:io do Moderador, que é indeleé:avcl; o
Poder Jud!ciurio .é independente do .gxc·
cuti\•o, e a !ngercntia, que naquellc tem o
Imperador, não é como Chefe do Poder Exe·
cuti1·o, mas como Depositaria do Poder :\!o·
Jerador.
I
O Sn. SATL'IIXIxo: - A Lei de 20 de Ou·
tubro de 1825 dava aos Presidentes ele Pro·
dncia a autoridade de suspender os Magls·
:rados, no caso que assim o pedisse o perigo
lo Estado, com a expressa clausula de to·
mar o voto do Conselho tendo o Presidente
então o voto de qualidade; mas esta Lei é
Posto á votação, foi approvado.
:mterior á Constituição, que derogou todas
Os artigos 15 e 16 !oram tam bem as 1Leis, que lhe são oppostas; e porque a
approvaáos sem debate.
mesma Constituição deu esta attribuiçfw ao
Entrando em discussão o artigo 17 Poder :'l!oderador exclusivamente, segue-se
que ficou cassada aquella Jurisdicção dos
disso
Presidentes; digo que foi exclusimmentc,
O S1t. 1\LIItQL'EZ DI·: IXIIA)!nUPI:: - Este porque a clausula de ourir o Conselho ele Es·
artigo não parece destinado a restringir a tado lnhibe ele se ·poder exercitar esta juris·
Autoridade da Regencia, mas a ampliar a :!ier;fw JlOI' qualquer outra Autoridade, como
dos Presidentes de Pror!ncia; o que parece .õ:1. muito bem disse o nobre Senador que me
muito alheio dc.sta Lei, c fóra dis_:;o inconsti-, ;necede~ .. A divisão,. e . h_armoni!L dos Pode·
tuc!onal. O artigo refere-se ao lu·:! da Con· :·es poltt1eos é o prmciPio conservador dos
st!tuição, o qual examinado.) Clêpress:mJente Direitos dos Cidadãos, diz a Const!tul~iio, no
diz que o Imperador ouça o Conselho de Es· :u'tigo 9"; e diz mais, que esta d!l·isflo é o
tado para estes casos; é pois a Audiencia do mais seguro meio de fazer effectivas as ga·
Conselho de •Estado uma garantia que a Con· J'ant!ns que ella offerecc; tudo o que con·
stituicão d{t ao Poder Judiclario, c que nc· funde e:;ta divisão ataca JlOl' consequencia as
nhuma Lei lhe póue, cm consequcncia, tirar; ;;:m111tiao, c toma lneffieaz o que a Consti·
c como se quer agora que os Prcsidcnlei; de tuir;fw outorga como meio seguro de as fazr.J·
Província exercitem esta attr!lmição do Po· •.•ffeNi\'U.s. Não é possível considerar os Prc·
der :\fodcrador, quanrlo este o nrto pôde exer- ,j(]cntes ele Prol'inria emno clclcgndos rio Po·
eer sem onl·!r o Conselho rlc Estado'! P<ido fiel' :'llodcraclor, porque a Constituir;ão rli7. no
nea~o o Con~clho da Prcsidencht ser considc· artigo 98, que tenho cliantr !lo~ olhos, que
nulo eom ns fuiw~üe,; do ('•Juo<~lho dr E~l:t· o l'oder ~!odrral]or f: tlclr:;ailt> priratinnfl.,:,,f,·
uo? Por eerto que não; logo eonw :;r pr<·· at> Imperador, o rstl' pril'atinuuente cnvotrl!
tende que est1. doutrhut se cstahelc~n. se cl11t a qual!dnde de !ndelcgavcl; embora ~c diga
ataca de frente o direito CJUe n Constituição <JUC o Presidente é dclc;;ado elo Imperador
de um mcz, se se lhe dá latitude de faltar
a este preceito por um anuo, querendo; de·
mais, o publico não póde ajuizar bem sobre
a razão da suspensão da Sancçfw, porque niio
l"ê senão a razão que a Camara dá da i.e!,
pela discussão que vir Impressa no D!ar!o,
faltwndo-lhe os motivos que a Regencia tinha
a favor do seu iprocedimentC>; t~uando apparecem as razões da Regenc!a é depois de
um anno, e quando todos os raclocinios do
publico slio feitos sobre uma só base, Isto é,
com a discussão da Ca.mara: eu queria que
se marcasse no caso do artigo H um prazo
:1. Regencia mais curto.
SR. ?rfAJt<!lJI'.Z l>f: B.\DBACE:I'.\:-A ·COn·
st!tuiçüo .não concedeu ao Imperador n·m
veto absoluto, rol suspensivo por 8 annos, e
esta Lei llm!ta os 8 annos a 8 mezes; o quo
10e parece, é ser curto este prazo; mas como
se manda dar a razão, fica a providencia
multo salutar, porque não é :poss!vel que a
Camara destrua a razão, se ella é solida,
sem se cxpõr :1 censura publica.
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(a Constituição mio o diz em parte alguma); , c este obJecto é essencialmente constltuclomas seja-o da parte ·executiva, porém nunca 1 na!, como expressamente se diz no artigo 178,
daqucllc Poder. Esta genulna hnterj)retação j onde se lê; é só constitucional o que diz resda Constituição foi logo entendida, apenas peito aos Umltes e attrlbu!ções respectivas
ell~ foi jurada, e ta~to assim, que a Jur!sdl· i dos P?d.e_res pol!t!cos. e ~os direitos pol!Ucos
cçuo, que dos Cap!taes Generaes havia pas- 1 e !ndn·wuues dos C1dadaos. - Esta doutrlsado aos Presidentes de Provlnc!u, de, com · na é multo clara, assim como .:; clara a lno Desembargo do Pac:o, perdoarem aos presos fracção que della faz o artigo, porquanto não
de ce1·tos crimes em Sexta-F'e!ra :O.fa!or, foi ~ó se confunde os poderes :Moderador e Exelogo cassada, ainda mesmo antes da ext!n- cut!vo, tirando as uttr!bu!ções de um para
cr,ão do 'l"r!bunal; e o Jmperador, que na se da-rem a outro, como se atacam os direitos
Côrte a exercia com o Desembargo, passou a pol!tlcos dos :Magistrados !nd!vldualmente, !a·
fazel·o com o Conselho de ·Estado. O Poder zendo-os suspender por autoridado JncompeJudiciarlo é um Poder Politico independente tente, e sem que seja ouvido do Conselho de
por sua es~enciu do Poder Executivo, e se Estado, como a Constituição expressamente
o Poder :l!oderador suspende os seus :.rem- determina, além de destruir a lndependenc!a
bro:>, é porque este tem por sua propria at- do Poder Judiciarlo, cujos :O.fembros toram
tl'ibuiçiio o alto cnc:J.rgo ·de velar incesSlllnte- sujeitos ii. suspensão do exerc!clo dos seus
mente so!Jrc os outros, afim de os consen•ar empregos, não -tendo por isso a liberdade que
em harmonia; nunca pois se póde dar parte devem ter, e a Constituiç:iio lhe dfi nas suas
;llguma de~te Poder a quem exercita, ou é decisões jurldlcas; é logo o artigo uma reagente de ou-tro, taes como os Presidentes de forma da Constituição, como eu tinha avançaProl'lncia. Eu voto contra esta parte do ar- do pelo que toca á outra parte da minha
tigo por ser lncon~titucional.
proposição, que -esta reforma alio segue os
O Sn. OLin:mA: - Não sei como se pôde preceitos estabelecidos para reformar a Coodeixar passar um artigo contra a expressa st!tuição, é Isso tão evidente que é desneceslettJ'a da Constituição! E se ellc aqui passa sarJo fatigar a Cumara em o demonstrar;
tambem está destruida a independencia do : omfim, vejo que o artigo ha de passar, mas
Poder Judicial; cu só posso achar a razão ; pasS<l uma doutrina visivelmente lnconstitudesta doutrina nesse desejo que ha de me- · clonai.
noscubar os ::.fagistrados contra quem ha !
O Sn. VJsco:\'nE nf: CAETH~: - Ouço dizer
sempre tendencia de dizer mal, tratando·se j que o artigo ·ha de passar; mas eu .não devo
nu generalidade de perversas. venaes, etc., suppõr que á 1•!sta das razões lndistructi>els
etc.; mas semelhante motil·o é tristissimo que se t&m produzido contra elle, ainda se
pela sua parcialidade, e propria do :mimo possa I'Otar a seu favor. Confundem-se os Pcapaixonado.
deres pol!tlcos, ataca-se a índependencia do
o Sn. Ar.~IEID.\ r; Ar.Hl.'Ql.'EHQI:E:-Quanto Poder Judic!ario, fazem-se empregados suba .mim :p.Sdc p:J.ssar e~te U:l'lib'o como ~e)m alternos participantes do Poder ~foderador,
passado todos os mais, Isto é, sem o meu que é prlvativu.mente delegado ao Imperador;
\'Oto, porque cu voto contra toda esta Lei, tira-se aos ~!agistrados todas as garantias de
não poderem ser suspensos sem audienc!a do
que cm nada me agrada.
o Sn. DUQUE EsTrtAIJ.I: - Desde a pr!- Conselho de Estado, e f!:nalmonte revogam-se
melru discussão eu me pronunciei contra a todos os artigos const!tuclonaes, que dão esdoutrlna deste urtigo. O objecto desta Lei é tcs preceitos, sem as formalidades que a Con·
estabelecer os limites da jurisd!cção da Re- stlluiçlio estabelece; a aff!nna-se que o argenc!a, e o artigo é uma Reforma da Consti- tigo ha de passar! Eu não posso crel-o, o
tuic;ão, c ·reforma feita i·ncon;;titucionalmente, artigo, Sr. Presidente, deve ser reprovado, na
porque se não seguem os preceitos estabele- parte relativa aos Presidentes.
cidos para as Reformas. E' reforma da ConO Sn. Co:-õll!: ur: LAm:H: - Eu não ;ejo
stituição porque tira o que t! por el!a per- a questão pelo lado que a encaram os noteneeute ao Podei' :\loderador para Incluir nas bres Senadores; a Lei trata de restringir a
attribui~ões dos agentes do Poder Executivo, Autoridade da Regoncla, em relac;ão ao que
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:1. Constitniciio concede :to Imperador, c tem : rurso (!. Ccirt.c! O ~'lng-istr:tclo, que o Prc~i
pas~ado muitos ai·ti;:os r.m que c;;t:a auto 1·i- I ciente, n:'io tr!lll muitc> mais meio~ clr. trazei'
clade se tem rcstringit!o ele moclo que fica I :i Clirl.r as :;uns queixas elo que um misr.ral'l·l
qnasi sem o Poder :\!odcJ·ador. Passou na ~ .. ! •:uc uma violenci:~. elo ~Tagi;;trado lhe iHide
diseuss:'io, sem que lwurcsse opposição, a l'a-! • t.: lolliCr o:; meio:; de ;;c afastar do sLia casa
culdade de conceder amnistia, que pela Ce>n- lllll!a ler:un, qu:wto mais 200, 300 c GOO, como
stituição pertence ao Poder )!oderador, para <'istam do Rio ·de .JaneiJ'O ·lll'Uitos ponto~ do
o Poder Legislativo; a declaração da Guerm Jmpcrio'? Ji:u voLo pelo artigo, porque me pae fazer trat:Ldos, fomm tiradas do Exccuti\·o rece conveniente, c em harmonia com o syspara o Legislatil'o; nada se disse, não se :~ma. de toda a. Lei.
achou confusão de Poderes! E agora que se
O Sn. Dl'QCE E~'I'JUD.1: - O nobre Scfalia no Poder Judiciaria toca-se o alarme, J·ador principiou o seu cli~curso dizendo qur:
e acha-se impossível que passe o urtigo, por· lsta Lei tinha por fim o coarctar a Autorique confunde os Poderes e reforma a Con· <'ade d:L llcgcncia em relaç:lo (L que a Constltuiçiie> sem as formalidades prescriptas! 'titui~:io d(L ao Imperador; é por isso mesmo
Eu não \'eio que haja •mais raz:io de incon· {:ue é destacado o virem aqui ampliaç<ies ,-,
stitucioualidade nos artigos, que apontei, do ! .!l'isdicr,iio aos Presidentes de l'rovi·ucia.
que no que agora se discute; e se a. Camara -~_\.pontou alguns .n.rtigo!-.i que con.rc..:tn·nclo ns at·
deixa rmssar os ou-tros, pm· identidade de ra- tribuir,ões Íl. luegcncin as lcm para a Assem1
zão deve passar este. E:u ainda niio ouri ra- 1:1üa Geral, taes como a Amnistia e ·declarazflo alguma ele conveniencia, [Oclas se prc- (·Jes de Guerra; nestes caso:; não é atacada
tendem -fundar em direito; .mas se este di- : aranlia alguma, poJ·que os Povos ficam com
reito existe, devem ·deitar-se :1buixo toclos os c:s mesmos clircii:os, c niw ha prejuízos nos
artigos que estão em idcnticas circumstan- drcitos de algucm, n:io aeonteccr o mesmo
cias; e ou fique a Regencia com todos os ::a ·doutrina elo artigo, que estú e:n discussfio,
Poderes do Imperador ou fiquem os Povos rorque ficrrm os :1-Ia~istrados sem a g-aranti:!
~cm recursos nas suas necessidades. X<io con- que lhe:; ou!org:t a ConstituiçJo sem :mclic:Jccbo, Sr. Presidente, como se possa coarcta·r {ia elo Conselho de Estado. Pelo !:leio da cana Jnrisclicr;ão ela Regencia, sem fnzc,r cumula- YCnicncia, bn;;ta ::tac::r a inclepentle:lci:: do
ti1·a a Autoridade que tem o Imperador. Esta l"odcr .T!Hliciario, para que o:• ~In.~istrados
Autoridade é conferida ao Imperador, não 1~ito possam julg-ar lil'l'cmcntr.. o poderem
para bem seu, e convenicncia de sua pessoa, julgar contm sua eonscir.ncia por moti•·o lle
mas para prover nos povos na.quillo que lhes corrcçiio. As partes têm sempre o rcr.urso na
é neccssario; c sendo assim, como é que pela Lei, porqnc os ~Iagistrados clfto appcJJações cle
vacancia ·da Corõa w lia de prh·nr a Xaçrw suas scntcnr:ns: o Corligo lhes impõe penas
daquellas pro\'idencias que a Constituiçüo pelo abuso de sua. jurisclier,:io; a.o contrario
julgou precis:ts c ns enc:<rregou ao Impera- o Presidente p6de fazer um .m:~l irrepm·avr.l,
dor, nüo ficando a~ora a ui.nguem? Ser:í. de suspendendo o :VIagistrado em occasiilC> cm
c:crto uma calamidade ·]Jara os bi"azileii·os; que elle seja mai~ preciso, ou Que esteja a
digo portanto que tL coa:rctação da Autoridacl) ponto de dar uma. sentcn~a contra pc~soa n.
da Reg-cncia não póde ser por outro modo, ruem o Presidente seja affcir;oaclo.
que não seja por se fazer cumulativa, do
O Su. JL\HQn:z m-: 1:-<JT.DinePE: - A mim
con-trario 6 deixar os pol'os em ·orphandade, custa-me a fa!lar cm ma·tCI'ias debatidas, poprivados de recursos dur:~nte n. menoridade rém om caHos como cstr. não posso clo:ix~.r tlr
do Imperador. Per outro lado, cncaramlo-sc o fazer. :-.ião sei tlonde se desen,·oJI·o um
t•. qucstiw 11ela pa.rtc ela coll\·eniencia, tcme·sc odio tam:who a. esta r.lnssc d:t :\!n;:i:;tJ-~tn~a!
que o Presidente abuse da autoridade que se 'I'odoo os litiga·ntes, principalmente Domanlhe Mt c nüo se receia que o )fagistrado abuse di8tas, julg-am que têm a rnziio de sn:t pa.rtc:
da sua para opprimir aos homens que de- c qnc de1·cm ter uma FCntcn~a a seu f:wor;
pendem de suas decisões, e que pela distn.n- cm conscQnencin disto t.udn faz cr.nsnr:tr cst:l
cia cm f!UC vi\'Cm não pULlêBl vir huscn.r rc-! c·1as~c. p!'!nrip:11mc:nte peln r·nrpmil(~:1o :\fiJi-
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tar, ~;H, mio se! por· que l'atalldacle d sempre concebo corno so quêim que o !lfagistrado
~la;;i,;l.r·atura! A intl<,Jwncl<>nei:t tlo seja inteiro, l'i'l'r.nc!o c,m: perpetua coacçüo,
l'iJdC'r' .Iudicia·t·io ~~ u~~~ do;:.; JJiJ't.~ito;., JJOlilko:.; pois que cslit. ~élllJH'<! su:kito " ser suspenso
JH•(·C~:-;:-;:Jl'ioH :1. flU:-ite:u::u· a .f11:-:tic:a d;t:i fJarles pr:lo .PJ'(·,;it!<::Hc quando os ~eus iulgarlos não
litigante:;; c• tanto {· :t:-;;.;iw, quG atl! uo Li~!l1Jlt> for~m c:oufo:·nw~ iÍS ~u:-ts d:-;Las, c nüo obrar
Jo c!Jamado Despotismo se respeitava; exis· seg-undo o que lhe fõr i':ti'Orarcl ou de sua
Lem Curtas Ri!gias
deste tLl.-:11~Jo, dirigidas ronbde.
nos Capitües Gcncraes (eram uns Baeh:'ts),
Passando o artigo cst:l acabado o pode:r!
e rJLW da1•am toda g-arantia r, nossa ?.!agistm· l•'iqut•m st! esses .Tuizes de Paz que mio hfio
tut·a, porque aliás o Publico padeceria. Nós r! e et.Tar· nunca, e sfio cnp:!zes de ser respei·
remos que na Lei dos empregados publicas ta dos.
conheçam dos delictos dos Presidentes de
0 lôB. COXIlE llE J•.\GE><: - ~ão sei para
Provinci:~, c como se ha de fazer o que diz que é preciso trazrr o odioso em urna ques·
o al't.igo, se o Presidente da Prorincia pódc t:lo sobre os direito~ ele u:r.a tlasse que se
snopender o ~Ingistrado?
respeita! l\'ão tenho nad:1 com corporaçiics,
I'' um:t ídéa meta·physic:a, que agom ap· nem com inclil·idncs. !ê~ta Lei é de restri·
p:trccc entre .nós, o repartir-se C'Orll os Prc· cr.õc~ e isto é nma l'l~strir:çfto qu~ ge põe ú
~idr.nt.cs elas Pro1·incb: a faculdrrele ele sus· Rcge!1cia; parque quando :;e associa a um ho..
pender os :v!agistrldos, c se coarctam ns attri· mem mais de uma autoridade é esta restrinbuir,iJcs da Rc~cncia, etc:. Essa autorid.H!e se· g-ida; tantas pessoas se associam, quantas
ri:'.. coarctu-da. se ~o dis~es:;e que n. Regencia o siio as partes dil'ididas e por tantas, quantas
n:io fize.,sr, ou que fo~se deste ou daqne!le .õiio as partes rcstrictnR.
modo. Dizer-se quc isto tc,m caminho, é o
Quer-se r~zer Ynlcr n opinião em conq11C se ap:-c~sen-t:.t com o caracter de injusto, trario quando se diz que ~ atacado o Poder
e nf:o p1ídr. ter lugar {t, f:1cc da Constituiçüo Judiciaria; n:io ,, assim; pois nilo se reco·
~r·.n a alterar na fórm:t della mesma. Ora
nhcce a autoridade elo Presidente ~ne é um
r:í um Ouvidor mctter-se Pom um Presidente, dcl!:gado do Poder Exeeu.til"o? ~ão tem basmcJr:n cn te de PJ'O\~i ncia. pef}uena, Yer~se-h~ tante autoridade? Fica mal ao ~lagistrado ser
Jo;:o suspenso, tendo de soffrer todos os ma· suspenso pelo Presidente, e não fica ao Com·
los qne não são reparaveis, principa!mente mn~c!ante das Armas? Esta questfLD creio
o;; da honra.! O :naior ;;:ll;\l'(lfio que tem um
o_r:· cstú discutida; vamos :"l essencial; isto
:u~~gist:·ado, no fi:n cl:l .Sim vida, ~~ o dizer - . t!, no que r::JfJ;a L~zer mais peso, se se ouéll nito ti1·e queixas, c não fui a um Trlbu· darlc. Dou.s 3:·gumr.ntcs tenho ouvido, pelo
na!. - O Poder :lfodcmdor, na ftírma da Con· rrimeiro se affirmJ que nada se tem feito
sütui~fw, em todos os casos, ouve o Canse· l'issem razõr3 c:n contrat.·io; é anti-constitu·
lho de Estado; excepto na nomeação dos Mi· cional, porq11e? Porque eoarct:t esse privile·
nistros de Estado ... e como é que se quer ;.in do Poder .Jurliciario? Se isto 6 :Jtaque.
repartir isto com um delegado do Poder Exc· c Jll'imeiro a:aca!lo é a Rc~encia, que fie~ c.1m
cutii'O; c sustentar uma Constituição a que :.Ienes niio só nest:~ parte, mas un. !HIIllcu·
chamam Codigo Sagrado, :mniquilando·o por r·1o de Conselheiros de Estado, assim como
este nwdo? ~unca será rlo meu roto esta dis· cm outras muitas attribuições, a. Constituir,rto
posir:iio i!legal.
iá o n umci'O de 10 Consclhcir·os de J~stado. e
o Sr:. Or.TIT!Il.\: - Eu l'cjo fazer-se uma entretanto que esta Lei diz que ha,·c.ndG tres,
Lei cm que se criam ~f:l,gi;;trados sem orde· pítrc. ·Se se quer que a Lei pa.sse neste s~n
nado, tiram-se-lhe os meios, e d:io-se·lhes Su· t:clo, como ha agont estas medidas? En ap·
periorcs, que a Constituiçiio não reconhece! E r rol' o totn.l!llcnte o artigo.
a um :Uagistrado, que ju!gn. da honra e vida
O Sr:. :IL\r:QFI~7. tll: B.\HB.\cr·::>A: - Xfw
dos seus Concidadãos, tiraaldo·se·lhe a força p·ctendia fallar sobre este artigo; mas como
moral, c os meios rle subsistencia, ha de ser 1.m nobre Scnadot.· disse que era moda !aliar
honrado? J'' excluir o poder da :IIag-istra· 1:1al rla Magistratura, c outi'O que havia odio
tur:.t. (E:u n:ío lhe pCI'tenr:o j(t, c nfto hei de particular c!n. parte rios )!ilicianos, devo rcs·
~r r susJ>Cnso por PJ·,~sirl<~n te algnm) mas n:io ,.ondcr, que nii.o ha cousa mais natural, para
oppo.~l:t ;í
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passar em moda, do que occuparem-se os ho- nlcaçiio dos Prcsldc·ntcs é dar uma attribuimens de fal!ar de uma classe que parece a ! <;ão que a Constituição só conl'crio ao Poder
mais influente nos ·SOU~ interesses, po.rque : ~1ot!crador.
a pri.meirn. das virtudes é a Justiça, assim
Eu qui r. separar as n:ate:·ias; não quizccomo a injustiça o primeiro dos vicias; e se : ram, e por isso mesmo roto pelo artigo tal
ha falta da primeira, natural é que todos se ! qual. :\:lo se per~uada ninguem, que o ~IInis
queixem de quem a administra. Quanto ao ! tm, que fü1· susp~nso pelo !'residente, ric:t
outro nobre S€·nador direi, que não é a 1 tão de:;graç:.do como isso; c!le tr:m os papeis,
classe ~lilitar, a quem se pôde attribuir :L I que são r.emettidos :L Helaçiio que ba de juldoutrinu do artigo.
gar; mas is-to podia-se fazer de modo que
A Lei velo da outra Camara, onde ape- I não chocasse. tfto positimmcnte a Constituinas _ha 3 {)li ·1, ~!ili~ares, e grande numero de r ciio; was não_ ·SC qui:· Eu quero ir corrente
llfag1strados; e mms de esperar que sahissc i com as votaçoes do Senado, e por 1sso voto
da nobreza dos ~lagistrados, que desejam ser ! por tudo quanto está aqui agora.
O Slt. Dt;Qt:l~ Es'l'lL\11.\: - A proposta de
os me&Dlos fiscalisados; e quem póde duvidar I
que a fiscalisacão é mais propria do Presi- i separar esta Lei, em differcntcs partes, bem
de:1te na sua Proyinc!a, de que do Impera-/ oue eu nüo !'allasse nclla, con:entava-me sti
do1·, que fica distante'? Como se IHíde rcr • ·com a vota<;ão; porque scpamndo-sc este ar~ue ü vista de um facto ·escandaloso, J'ique I1tigo cm Lei particular, que !'esse :"t S:mc<;i•o,
ainda o J!agistrado servindo cm uma Por- eu não !Jaria de votar por clle, porque r;menl"incia inteira por 6 e 8 mezes! Se cabe ou da1·a a Constitulc:iio fóra dos se:1s meios, sernão nas restrlc~õcs, ·essa questão é de direito 1·lndo nesta ocr.asião dos limites da autorlmcramcnte; e eu cederei a palma aos .Turis- dada. Dous argumentos tenho 'ouvido, pelo
consultas. Eu o modo por que encaro é da primeiro se af.firma q·uc nud:t se tem feito
!imitação nesta Lei.
neste a:··tigo, que se não fizesse em outros,
~lnguem deseja mais do que eu a iode- porque neste se lim!ta a Autoridade da Rependencia do Poder Judic:!al, mas tambem gencia, como nos outros, apontando-se o
ninguem deseja mais do que eu, que sobre exemplo de não 1:o:ncr.r a RJ~gencia mais de 3
este Poder cala a mais rigorosa fiscal!sação. Conselheiros de Estado; ::1~s q!tando se diz
Como se ba de ver que o General em uma não poderá non:~nr mais, concedeu a Lei a
P:·o1·incia seja suspenso pelo Presidente em alguem esta jurisdicçüo? :-<ão, de certo; logo
Conselho (o que confesso que G devido) c que nfLo ha parid<J.de com este caso da jurisdicçilo,
o ::IIagistrado que commette c-ousus mil vezes que se d:1 aos Presidentes de Provincia.
peores, o .não possa ser? Portanto eu estou Quanto ao 2" argumento allega-se que ,;e a
que passe o artigo.
Lei permitte suspender Commandantes de A:·0 Sn. ADIEIDA 1' Ar.nt:Q~:Er.QcE: - Eu :nas, pelo Presidente, por que razão nico ~e
já citei um exemplo, trouxe a Liberdade de poderá suspender Magistrados? Respondo cu,
cscre1·cr; disse que em um Paiz onde esta que com as mesmas circumstancias e os mcs!il.wrd~!le rosse concedida só a certas elas- m<>s motivos que concedeu a Lei aos Comses, como em Portugal, communicando-se de- mandantes, concede igualmente aos Juizes, e
pois a todo o mundo se diminuia aos outros, é, quando periga o Estado. Est(L no mesmo
caso. Outro argumento mais consiste em dique já a tinham.
:Xo caso presente podia-se conceder esta zer-se, que por ser a Autoridade cumulatira,
:ütribui~ão a mais
alguem, sem diminuir nfto dlminuia; nfto emendo a rorça deste arcousa .alguma á Regencla; porque esta niio gu.mcnto. Se me dissessem que prevalecia a
rica com as mãos atadas, para suspender os prevenção, diria cu que a Regencia nico po~Iaglstrados; se a queixa em lugar de Ir ao dr.rla tratar de suspender os ::IIagistrados,
Presidente vier ao Conselho ele Estado, tem quando já o Presidente tfl·,;ssc tonrado coeste toda a autoridade para suspendei-os. nhecirr.cnto; mas cu fignro qur. seja pelo
Tem-se dito que se diminue a autoridade com- mesmo motiro c que seja o 1Iaglstrado susmunlcando-a com o Presidente; mas não se penso por ambos. l<:u nit·O quero def.,utlel" a
tem respondido :1 questão, que ~ssa commu-- ~lag-istratt{ra, desejo que o :IIag~i;trado ad1
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1!uim uoiue e a miulla regra é, u JadJ·.io na I o Co.mmandantc da~ Armas era su~pcnso pclu
lOJ·ca, o Santo 110 seu Altai·, cada um no seu Presidente; esse com mai:; razão, do que o
lu;;-:u·; vamos ao c.1so. A Lei do Suprenw Magistrado, porque não está na ordem de
Tribunal diz (c a Constituição) que as quci· Poder Pol!tico. Pergunto cu, os artigos, que
xas contra os empregados do Corpo Diploma·/ são chamados de conrcnicncia, derem fazer
tico, Presidentes, etc., possam-se dirigJ.r ao com que marchemos contra a Constituição?
Jmperador ou na mesma PrO\'incia, podendo ! Porventura os Pr(-sidentes em Conselho tôm
verificar aquella:; queixas; c que qualquer i os Conselheiros de ·Estado, que manca o ar·
I
)iag-istrado as posoa lc\·ar ao Tr!bunal. Sabe , tigo 154 da Constituição? Entfw os Presiden·
o Presidente que o )1agistrado .está nesta di· : tes hão de ter as mesmas attribuições que
li;;encia; suspendeu. Alcança-se a rcsponsabJ. : tinha o Imperador ou a Rcgencla? :Muitas
!idade do Presidente? :-<:lo. Daqui concluo que ! cousas se ·podr:m apresentar até como neccs·
o ar!igo n:io ,ú (: inconstitucional, como scn-c ' sarJas, mas façam pelo modo que a Consti·
I
de prciuizo, pc-rque torna illusoria a respon· ~ tuição marca, reformando-a nos seus dcYidos
I
sabilidadc do Presidente de Província.
termos, e não por artigos unica.mcnte d<: 1
O SB. )LIBQGI'Z rm Ixll.D!Ut'I'E: - Julgo 1 conYenlenc!a. Concluo qtw hei de Yotar scmrtece;;s:trio db;ull•cr a imputação, que se me pre contra cousas oppostas (, Constituição;
possa fazer sobre a classe :l!ilitar; não é de ! e que se pudesse \"Otar 50 vezes contra este
lllinha intenção atacar classe ou individuo ! artigo votara.
I
algum; cu disse que era moela e que sempre /
O Sn. AL~IE!Il.l I: ALut:Ql:EnQt:J:: - Vou
foi cm todos os tempos uma especlc de antl- , explicar ao nobre Senado·r, que nüo me CD·
pathia na dassc )!ilitar, com a :llagistratura; f tendeu. Eu disse que se separassem estas
esta regra tem mil excepções; nem com isto materias ·neste artigo poderia fazer-se alguma
cu quiz offcnJcr a ningucm, nunca foi essa a / cousa; deixaria o que pertence á Regencia,
minha intencüo; fui :lfagistrado muitos un· e o que pertence ao Presidente. :-ião era connos e vi\·i sempre bem com os :IIilitarcs, c / tm a Constituição se o :l!agistrado fosse á
de; alg-uns fui, e sou :tinda, amigo, e digo, / Relação do Districto, c não se dava ao Pre·
em abono da verdade, que servindo com Ca· I sident.e em Conselho a qualidade do Poder
pit<ies Generaes, jámais ti\'c contestação a!· I :l!oderador, porque ainda ia á Reia~ão. O Se·
;;um com nenhum dclles.
nado determino:.r que não se fizesse a sepu·
o Sn. :\!ATT.I D.lc~;r.r..\1:: - Sustento o ração, e cu, por isso não posso fazer ·os me·
at·ti~o ·tal como cstü; .esta Lei é de circum·llhoramentos, que aliás pedia fazer em to»tancias, e a Asõtmrbléa dando nclla attribui· dos os outros artigos. Yoto por este, apezar
~0es (L Rcg;encia obra como Constituinte. Esta de conhecer os muitos defeitos que le1·a, mas
de suspender os :1-iagistrados, que era propria que já não se podem remediar.
do l'oder .Moderador, aqui nfto se dft tal qual I
Posto o artigo 1i a votação, foi aprestringe-se. Os :\Iagistrailus probos e justos I
llro.vado. sendo ·Tejeitada a emen,da
sempre mereccrfto a approva~ão dos Povos
1
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Rrazileiros, que sabem fazer justiça, aqucl!es
cussão.
rnw s;io apontados é porque ti·m de qne. ·:-iôs /
Ao art. 18 dis>e
oucrcmos bcneficios só para o Rio de .Janeiro r
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nao é diminuir.
llli.tO .. f agis ra<1o, c n.
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.
l'<~r ~n.bc Deus quando! :-lõs queremos a união Porque não poderá nomear Cone;;os a Rcgcn·
ela? Foi para principiar a introduzir um Pro·
t\;ts Provinrias, é prcci~o rtuc ellas con h eçam
.lccto que ha. );'fto faz eonta que hajam ('strs
'!llt' o COl'lJO Le;;islatiro se occupa do Imp~·
C<~•bidos, se1·in melhor dizer !'lll tcnuoti chi.ro,;.
rio to1lo.
O Sn. •Dt.:QL'l~ Esm.\JJ.\: --·Este artigo não
"'. nu.-o
o S1t. Vrsco:'\m: JJE C.IF.Til•~:' - .,us
é antilco!I(Stit'ucfonal, mas é ir~utl1, ,porque
1

I

tr:ltamos tle nrtl;;os de com•eniencia; trata·
tlc guardar :t Constituição. Tl'Ouxe-sc que

mo~

• ••

••

-

:

;"·.

•

•

•

nomear esses Cargos, toca á Regencüt, c os
outros na fôrma da lei nem rem á Rcg·cncia.

Scssilo dü 8 de Junho
Se touvL·m tii·ar a ~ilti:J:~~ parle, dc\·c pa:.;.:::J.l"
para o paragrapho 1" do artigo sc:;uinte, <Jllc
trata daquillo que a Rcgcneia n:io pode fazer.

scpar:1~:üo ~"ll

cneat·o eomo o J..lenho!'

e Garan·

tia da união do Jmpcrio. :\'iio ha, por(:m, :L
mc;;:ma ·razfu p1tra o atiia.mc!Jto. :\us conhecemos quanto pude sobre uma Asscmbléa um

orador cloquenr.e; c .muita::; YC!ZCS as Jmixões
Foi apv:·orauo o art. 18.
E11tTando ucpois o art. 10 com a perigosa::;, que :-iC! intrccluz(~Jll fc'lrn. da ..\:-;f'C'Jll·
emenda ~uc harüt :;ido po:;ta na ~·· flléa, \'CliJ para dentro deli a. Portanw, cn, sem
UÍOCliSSllO, para fallar sobre clla f!CUio tomar mtlis tempo ao Senado, :m:.::~ento n sllJ>·
a palavra. c .flissc
preSSí10 do JJ!!!'Rg-rnpilo !Jl1C lliiO Cjll('!' flliC íl
Rcgencia po:-;sa adiar a

O Si:.

l\l.'o.:.:Qt.:EZ DE

JJ.IIiil.IL'I·:s.\: -

:\:"•o o!J·

stuntc esta cnlCJHln. cst~1·r approntda, como t!
a. ultimn. discu!:isão, cu chL!marei a attcnGüo u~~

ferindo-me

ac~

~\::-::;cmlJJ(·a

arg-umcn:o:-)

fJI.IC~

Geral, re-

p1·cdm:i quan-

do offcrcci a emenda .SIIj)J>l'es:;ir:t na

•Jn

dis-

cuss.'io.
O Sn . .-\J.)!EID.\ E AI.BL"<;eEJ:•/1.'1·::
Eu
j(t di:;sc outro dia o que tinha de dizer :;obre
este artigo. Se lÍ\'cssc havido alguma modifica~ão sobre o adiamento. tah·ez ouc votasse a
fav<>r dcllc; mas, como a nilo Yeio. dig~ <;ue
o adiamento pôde ser prejudicial. Supponhamos que a Gamam <los DcpJ:tndos est:I tratando de ncgocios de gTandc ill!portancia, c que
os :IIem·bros Agentes do .Poder s·:·w interessados que aquclh questão não continue? Ti:m o
remedia na sua müo, que é adiar a ,\s:;em-

Ca:uara sobre clla. porque a julgo muito importante. A Na~ão, em ~uem reside a Soberania.
uiio podendo .exercitar ·por si o Poder Lcgishtth·o, escolheu os seus delegados, e o .!'ri·
mciro de seus Rcprescn:anlcs, que G aquellc
:: quem chamamos Imperador, c em sua au··
~encia. llcgeneia. ..:\;j regalias e autoridc!de:::
que se conecdem ::o Imperador, não são par::
seu beneiicio, mas .pam o do publico; é pG:·
este •principio que se lhe concede o Poder immcdiato de dissolver as ·Cam:;ra:;;; pois que r.
lxpcriencia tem easinado que o Podc1· Legis· bl~a; eis o caso cm que a faculdade de ~!diar
!::.tiro não se pôde exercitar sem perigo, niic scrít nociva. Emfim, cu roto pelo artigo .t<tl
sendo dividido entre as Partes, que o com· qual está.
põem, isto é. as duas Camaras com o ImperaO Sn..:11.\HQL'EZ lll> D.li:H.IcE:\.1: - ·I~' uma
dor. A Constitui~ã.o manda que á llcgcnci:t se . verdade mui triste, que pouc:t honra faz :l
marquem os li:nitrs d1t sua. autoridade; c humanidade, a proposir,lio de que ncnhum:t
quacs devem ser estes limites'! De certo. obra sua é perfeita! :\ão temos ·rcmcdio, ,·isto
a.quelles que sflo neccssarios ao bem publico; que se não ptídc conseguir o perfeito, se não
f•quella parte da ·Autoridade de que a Rcgen· escolher o menor mal, c a~uillo de ~ue resulcia. pôde abusar quando o Imperador ::\laior ta o menor inconreniente do abuso, que poent·rc de .posse; e desta, é sem cluvida. preciso dem commctter. ou as Camaras, <>u a Regcnque se faça a Iimita~flo; mas limitação tmica- cia no exercício dos seus Poderes respectivos.
mcntc na~ucll:t parte ~11c cmbarncc ~"" a Hc- Conhecemos o ~ue poídc resultai' ,; appal'N!CI'
gen.ci:l se levante .com o ·l'ocler t]Ue lhe foi
uma Resolur,ao precipitada, cm um momento
de Yertigem, etc. O outro incom·enicntc é J'e·
eonfi::.do.
DouH casos ha em que o .Podcr J!oilcrador tn.rdnr por uns dias a di~cu.ssüo, Quando :"!s
não pôde nem conrém que dissolva as C:una- paixões e:;tão mais acal:nadas.; O adiamento
ras: o 1" é quando ha uma Asscmbléa Consti- se fôr de mero capricho, misero ·:lli.nistro, intuinte; porque então cmbara1;aria a Nação de felizes Consclhciroo! .Em todo:; ha rcsponsater a stm ·ConRlitui~ü.o; 2", quando Yai acon- bilidade; I1a esta de u.ma paJ·te com a demora
tecer o caso, cm que estamos, que é reformar de alguns dias; e da m1tra ha a Rcsolu,;üo
a ·Con~tituiçlio. ;\. ·Constituiçfio t.cm marcado prceipitada, c daqucllas, que se niio podem
o tcm.po, c na outra Camam Yt se Jlomeou a abolir, porque o despotismo Lc;::·islntiro é o
Commiss<io para esli.• fim. Etitamo:;, ·pois, 110 pcor 1le wdos o>: tlcs)Jotisll!O>I. };'melhor presoutro caso, em IJIIt' •·ousitlei'O que 11:io eo11.. eiudir lle uma L<•i boa, do qu•~ ·rcecber uma
Y6m deixar o poder de dissolYcr. Além de má e destruidora; daqui se \'Ü ~uc o mal protu c!<> isto, Iw. uma forte razão. que cu consi- vcnlcntc do abuso da. Rcgcncia, é muito olllcdero, que é a coll\·cnicncia das Ca.mams, euja 1 ncr. porque existe o conccti\·o da responsa-
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bilidade dos Ministros de Estado e Consellicl- exaltud;t:>; é pr~ciso dar peso quando as paixões se exaltam; c quando sGc!edadcs traba·
nhum recurso lia, iual ha de .Progredir, sem lham umas em claro, outras em segredo, e
que se lhe possa dar remcdio algum.
sociedades ha que têm multa influencia nas
0 Sit. ALl!I::ID.~ I:: ALIJUQL"EltQt:I::: - Aqui Camaras. Eu, Sr. Presidente, Insisto de todo
não se dá o tempo do adiamento, o que póde o meu coração para que passe a minha
ser uma perfeila dlssolu~ão; supponhamos emenda.
que se quer fazer no ultimo mez, ou no pri·Sendo dada a hora, ficou por ella
meiro; póde-se adiar até outra Legislatura!
adiado o artigo, e, o Sr. J>residente
O negocio i! de multa pondera,ciio; e no emmarcou para a ordem do dia:
tanto eu Yoto pelo artigo, porque não quero
1•. A discussão adiada pela hora .
.2.• A continuação da R€solução vinficar com tão grande escrupulo pelas consequencias desta suppressão.
da da Cama.ra dos Srs. Deputados,
para que sejam publlcos, todos os
O Sn. VIsco:-onE DI:: CAETIIÉ: - O adiamento nilo póde ser uma perfeita dissolução, por·
actos das Relações, e mais corpos judicin.rios, com as emendas postas pela
que a •Constituição manda que todos os anCommissão de Legislação; c em senos se abra a Sessão no dilt 3 de :Maio e não
guimento as ,materias marcadas na
pódc o Adiamento extender-se além' deste ter·
mo; além de que, na dissolução conYoca~e
sessão antecedente.
Levantou-se a .Sessão [ts ~ horas da
outra Camara dos Deputados, e no adiamento
tarde.
Yoltam os mesmos Deputados.
O Sn. 11-~nQt:EZ DE 1:-oiiA)!DUPI::: -o adiamento não póde se;· tão indeterminado, porque to)~
dos os annos, na fór.ma da Constituição, ha
SESS)i.O 28' DE ~5 tDE JUNHé> D!E 1831
de haYcr Insta!lação; como disse o nobre Senador, e ha de durar a Sessão quatro mezcs. O
PitESID~::I'CfA DO SU, DISPO C.U'ELL.i.O ~!ÓU
Poder ~Iodcrador não excede este limite, e
nem haverão Conselheiros que digam que de- Discusscio lia L~:i que dá as aP,tribuiçlics á Repois de um mez de Sessão, se adie a Assem·
Discussão da Rcsoluçcio tJ.ara
uencia. bléa. Eu voto pela emenda.
que sejam p1tblicos todos os "ictos d.a.s
O Sn. :lfAitQL'EZ DE B.~llBACEXA: - :Eu dis·
Relações.
se, que quando a Constituição concedeu Auto·
ridade ao Imperador, foi para. felicidade da·
Fali aram os Sri;. Senadores: - l\Iarquez
;:';'ação; ora a ·Constituição julgou que o Mo- de Barbacena, 5 Yezes; Almeida e Albuquernarch:J. posto no throno per nascimento podia que, H yezes; Borges, 7 yezes; Oliveira, 3
adiar e dissolver a Assembléa; c a Assem- vezes; ;Barxoso, 3 vezes; Conde de Lages, 3
bléa julga que os seus filhos politicos, porque ,~ezes; Saturn!no, 1 Ycz; Duque Estrada., 6
nós escolhemos a Regencia, não podem ter vezes; Car.neiTo de Campos, 4 l"czes; Visconde
a faculdade de adiar? Eu não pos:so conceber de Congonhas, 2 yezes; l\!atta Bacellar, 2 venenhum motivo pam privar desta faculdade, zes.
A's 10 horas e dez minutos, estanse não o desejo excessivo de ficar sem véto
do presentes 30 Srs. •Senadores, abri onenhum, uma das partes componentes do Pose a Sess:iio, c, lida a Acta da anteder .Legislativo. O do Senado estii. J!mitadisslccdenté !o! approYada.
mo, e o da Regencia quasi desapparece! CaO S.r. OliYcira mandou 'ÍL l\Icsa a
rece .muita mcd!t:J.ção neste negocio, e convém
que o Imperador ou a Regencla, na sua meseguinte
nor.idr,d:e, possa. QXerci1ll.r essas differcnça.s
DECLARAÇÃO m: 1'01'0
de ·contra-peso nas Camaras. Nós, nas circumstancias presentes, ainda fazemos mais recomDeclaro que votei contra a ampliação
mendavel o adiar, vemos todos os dias a di"''Crsidade de opiniões; hoJe é verdade já não dada no a.rt. 17 aos Presidentes das Provln.. ·ouço rallar tanto, mas podem reviver as idéa.s cias de poderem suspender os l\!aglstrados .
41
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Luiz Jo~é de Oliveira. - Tisco11.d.e d;e ttlcall· ceder-se o poder de adiar, prorogar e dis~ol
tara. - Visconde de aonuo,.ll.a.s c!o Oampo. ver as Camaras. 1!:' indispensarcl, porque n
Sebastião Luiz Tinoco da Silve. - João E1Ja1t- Constitu icüo julgou necessarlo dar todo~ e~
1
l&~ista de Faria Loba.to.
tes poderes a um seu 1• Representante: n1as
destinado quasi sempre pela casualidade do
O Sr. 1' Secretl!.rio leu os segui~- nascimento, e p6de nii.o lhe caber a intelllgentes offlclos: 1• do Ministro da :Man-! ela em gráo superior, e nem mesmo bons cosnha, aco~panhando um autographo i tumes. se a despeito de tudo isto, a Constida Resoluçao da Assemblé:t. Ger~l, san- 1 tuição julgou que era necessario que esse 1•
ccionado pela Regenc!a Pronsional. / R®resenta.nte tivesse tal ':J!Utorldade, como
dando destino aos Emolumentos exls-j não faremos nós hoje a mesma conf,iança em
tente.s . nas Ju~~as d~ Fazend~ d:~ homens que por nós hão de ser escolhidos'!
P.rovmc1as :!'v!antimas do Impeno. ~ • Quem são os homens? Os nossos filhos ·polido Secretario da C~mara dos Depu- f ticos (seja-me permittida a expressão), siio
ta.dos "tdopt.ando mteira.mente as
.
,
'
.'
·
S
d
aquelles que havemos escolher, conhecidos por
ell!cnila~ [eilas pelo • ena o no 1 ro-~
.
.
.
. o J u1zo
. do sua intel!igeucia e nrtudes; como
. _ temeremos
Jecto
de Lei. que extmguJO
·
d
s
r
s
3"
que
elles
abusem?
A
Constltu1çao
Prove dor e E' scr1 vao os cgu o . ,
. nos manda
do mesmo Secretario, participando, limitar a autotidade da RegencJa, e t?da: as
do que a referiua camara ailoptou a Nações o são porém sem ~stas lh~lit~çoes?
Resolueão do Senado sobre a Proposta Xão são aquellas, que por Isso preJUdHJ.uem
do co~selho Geral da Provincia da a prosperidade publica e bom andamento dos
,Bahia, para que nas estações publicas ::o.!egoeios do Estado; são limitações que !nhi- ·
daquella Provincía, nfto sejam admlt- bam a Re;;encia de usar-se o Poder, que pertiilos escravos como trabalhadores, I tcnce ao legi~imo :Monarcha; 6 preciso que a
etc. E finalmente, ·i·, do referiilo Se-, Regcncia não possa abusar, nem \'~ler·sc da
cretario, aconlpanhando uma .Resolu- autoridade que tem para não lhe entregar o
r,iio da mencionada Camara, declaran- Governo. As limitações são as que abaixo se
do Cidadão Brasileiro a Alexandre verão; não poder conceder titulas, declarar a
guerra, a paz, etc., porque 1lor esse meio ~
'Maria de Carvalho e Oliveira.
iDos 3 primeiros officios, ficou O I que a Regencia podia ganhar partido !nter!lo
Senado inteirado; e sobre o ·!•, de-/ ou externo com que attentasse contra o seu
cidJo·se que se dispensasse a impres- I Soberano, etc.
s:io para entrar na ordem dos traba- !
Deba1!!o um nob~ Sena.dor lembrou o
lhos.
1 melo do veto, porque é clrcumstancla em que·
Continuou depois a 3' discussão da: tal veto não existe. (EstaJ..el mesmo não tem
:Lei, que dá as attrlbulções á Regen-! o veto do Poder Eexcutivo.) Nós poderemos
I
ela, no art. 19 e seus paragraphos, : dizer que sempre estaremos isentos de paique li aviam ficado adiados na Sessão ·' xões? E que não cahlremos nos mesmos defeíantccedente, c depois de lidos pelo i tos das outras ;Nações? Que nii.o seremos reSr. 2• Secretario disse
i duzict:os por um momento de enthu!(iasmo?
: ::o.lão temos presente o dia ·fata.I. de 16 de
O Sn. :MAnQUEz DE BAitllACENA:
Esta : ::lfalo de 1791 de Robespierre, o que aconteceu
prerogatlva e autor~dade concedida pela. Con-; rea França com os :llembros da Constituinte
11tltulçíto ao .l'vfonarcha, não é, nem para cs- por esses Democratas? Não p6dc acontecer
plendor da Corõa... nem p!!.ra nugmentar o i cm outra parte do Mundo? Os mo1•imentos
peso do Sceptro; m•as p!!.ra felicidade da Na- populares, as Revoluções têm quasi sempre
!;fiO. ·Entendeu-se que a Naçüo escolhendo 3 justo motivo; mas nem por isso deixam de
Representantes, um permanente c dous tem- assustar todos os espirltos; maxime os dos .
poranos; ao permanente, para ~exercitar a em.pregados publicos; c por Jss1> todo homem
parte necessarla do Poder Legislativo e con- de bem, ainda quando a revoluçüo é justa,
.trapeso sobre uma ll outro. Ca.mara; devia con- descia pôr-lhe termo: quaes são, pois, os melo~ .
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de restabelecer a paz neste caso? Não ha senão para isso pouco bastou que se discorresse nas
dous, Constituição sabia e .Livre, e Governo Camar.as. ·Eu digo que se de o remedlo ainda
legal, justo e firme; Constituição temos nós, que não cure radicalmente, mas que evite o
graças a Deus, e Governo legal tambem tere- mal; insisto na .mesmo opinião, e nada mais
mos, porque será da nossa escolha. Porém, direi, escusando tomar tempo ao Senado.
O SR. ALKEIDA E A.LllUQtJ:EllQUJ~: - Se se
não havemos dar á Regencla a attrlbuição de
ao menos poder dizer - Senadores e Depu· desse o remedlo ao abuso da Regencla no
tados, suspendei a vosro discussão, meditai .ad~amento da Sessão, eu estar!~ por Isso.
- quando por effeito de um Orador eloquen· Póde adiar, quer dizer, póde fazer desappare·
te, um partido forte e Influente, o Corpo Le- 1 cer o Corpo Legislativo, pôde deixar a Sessão
gislativo se queira precipitar! Ah, senhores! I para o tempo em que o Corpo Legislativo se
A minha consciencia seria offendida se eu não I possa ligar com ella! Basta qualquer tempo·
implorasse· ao Senado a suppressão deste ar. f de adiamento para a Regencia poder abusar
1
tigo; elle será a causa de que os nossos vin· muito, e fazer multo mal á. Nação.
doures chorem! Eu até chamo o artigo an.ti.
O Sn. l'r1ABQUEZ DE BABnACEXA: - Já se
.constitucional, porque o Corpo Legislativo, respondeu a isto boatem, a Constituição mar·
sendo de suas partes - vai ser reconcentrado cou o dia lnfallivcl de reunir a Assembléa,.
em um.
e o tempo da Sessão. Se então houver abuso,
{) Sn. AL~rEIDA E ALllUQUEuQUE: - Pcs& c infracção de Constituição, sô Re,•olução, e
mos as razões por que se deve ou não suppri· para Revolução não valem leis.
mi r o artigo. A razão que tenho ouvido dar
O Sn. J3onaEs: - Pouco tenho ouvido da
1
porque o Corpo Legislativo póde abusar da. i discussão, mas ainda não ouvisse nada, diria,
autoridade cm um momento de inflammaçiio que ,ficando sem estas duas fórmulas, não ha
de espíritos; convenho que haja este abuso; j Governo e se o ·ha é sô de nome; não armando
mas eu já. ponderei que o adiamento não só ; o Governo de um poder que possa contrabapódc ser offensivo, como, suppr!mindo o ar· ! lançar os abusos do outro Poder, cahc. Qual
tigo, fica a Regencia com autoridade de adiar a razão por que a Constituição concedeu ao
de principio a fim de Sessão. Não poderá a i Imperador estas Attrlbuições? Foi para o hon·
Regencia abusar mais que o Corpo Legislati· rar? Não; foi em reconhecimento de ter fica·
vo, adiando dous ou tres mezes:, segundo qui· do no Brasil? :-ião; foi porque era opinião
zer, e no emtanto ficar a Nação I!Jbandona.da geral de todos os Publicistas, e a experien·cia
nos s~us interesses? Está claro que não se/ ter mostrado, e a necessidade apresentada por
pó de supprlmir o ardgo. Se se dissesse que esses escriptores, todos fundados nos factos,
não pudesse adiar .durante a Sessão, talvez eu . e no estado reflectido do coração do homem.
·conviesse. •Este adiamento serve para acalmar 1Sempre que houver \Corpo Legisl:!:t.l\"0 com
os cspiritos? Supponhamos que se renova essa poder de se installar c de se demorar o tem.
pretenção indiscreta, que remcdio ha.? Pelo po que quizer, o que se pôde esperar? Pôde
paragrapho 2• a Regencia não pôde dissolver, haver segurança da Nação? Devem-se evitar
que era o unico remodio. Eis em termos sim· j os actos de um tyranno, mas com a exlstenples mostrado que a providencia. do ~rt. 2• · cia de um Poder destes, tem·se a de soffrer
não satisfaz; eu voto portanto pelo artigo taijso ou mais ty.rannos! A tyrannia popular é
. como está.
\ a peor. Abra-se a historia e ver-se-hão bas0 Su. :!1-L\nQUEZ DE BAI!DACEXA: - O nobre J tantes exemplos. A mesmo necessidade que
Senador convém que se supprlmlsse o artigo 1 faz ao povo consagrar o direito ao Herdeiro
se fosse a demora de alguns dias; e que não dos Reis, faz tam-bem consagrar a estes; não
é o remedlo perfeitamente efflcaz se as Cama. i porque creia que o direito do Rei venha de
ras se tornarem a reunir; eu porém confio mais i Deus; é para evitar os perigos a que um povo
no caracter da Nação ·Brasileira, que tem ai· ; entra sempre que tem occasião de entrar nis·
guma cousa de mais particular que não têm to; Jevan~r a massa. do Povo todo, por a:>slm
118 outras! Não vemos como dcsappareceram dizer, para se desprender daquillo a que es·
-.os excitamentos (JUC haviam nesta. cidade, e tava ligado. O mesmo pode acontecer em um

i

i

i

3~6

ScssilO de lO de .l111llw

Corpo Legislativo, que um::. vez Instt~1lndt~ llo:uc·u.: Que n:io "ilo eleitos peles escolhidoS·
diga, eu quero me prorogar - havemos ter da K açilo, e sim da massa geral! Estou J!Cla
desordem.
i suppressão do arti:;o, c antes que chc;;uemos
Recorrer cm contraposicão disto com o ; ao outro, voto poJa supprcssüo delle. Se ai·
exemplo do caracter brasileiro, c seu estado I guns nobres Senadores se t~m pronunciado
pacifico, silo argumentos indlvlduaes; o Lo·/· a tavor do artigo, por verem que hoJe 6 o
gislador quando se occupa em legislar, pres. partido populo>o o que domina (o que ali:Ls
I
•
cinde dessas cousas, olha para os dc!cltos de 1 é dar um eonheelmento da coacçao cm que
que é susceptível a cspeclc humana. Seria estão para com ellc), cu não me sustento
com effeito multo miio se supJ)rlmlndo-sc o nisso, nem por qualquer outro; não me susparagrapho 1', não fosse o outro immcdiato. tento senão como atê agora, com o homem
Não conceder fLdinr, nem dissolver, ficava o Rei, que é com o descanso da minha couscic;:Governo sem cousa nenhuma. Ha de apparc-1 cia.
cer na Eluroj)a uma Lei des:tas em que nc.Posto ii votação o paragrapho 1",
nhum Governo Representativo velo a ter este
com a emenda de suppressiio, foi esta
J)Oder? Dirflo, para que vos apartaos das rcapprovada.
gras dos publicistas! Tendes medo da RegenAo paragmpho 2" mandou o Sr.
cin. de tres :\lembres eleitos por vós! E não
,Borges a seguinte
tender de 100! Não se suppõe que os 100 ho·
mens possam fazer o mal; é porque entre el.
les haver~ uma porção ·de espíritos fortes,
O 2' pamgrapho do artigo ln supprimido.
que, querendo fazer passar a sua idéa, cm·
preguem meios de terror; isto tem-se \'isto - José Imwr:io Borges.
em Corpos Collect!vos, os Terrorista.~ tazem
criar cousas que niio existem; mas o Pacifico
iF'oi apoiada.
teme, e não se quer arriscar, recolhe-se em
O Sit. );L\nQt:EZ !li; .BAnB.\CE:'i .\: - Tod cs
casa, lamenta a desgraça da Pawla, c nii.o
lhe dá remcdio nenhum. Em nossa casa ve- os publicistas soguem a opinião do nobre Se·
mos: estão levantando-se garantias ao homem nador; roas e1les mesmos fazem a excepção
de bem; se se fal1asse, gritava-se contra, c no de quando n. Nação escolhe os seus Rcpresen.
emtanto, existem g!lrantias de direito c levan. tantes .para fazerem a Const!tuiçflo, ou quantadas de facto porque os homens de bem não do são encarregados de emendar, porque ncsJ)odem sahir á rua! Isto é mais alguma cousa se momento podia o Pouer .Executivo d!ssol·
que s:Jspender garantias, porque é bloquear o ver a Camara dos Deputados. :\'ós não estaCidadão na sua propria casa, e entregar os mos naquellc caso; roas estamos neste, c cm
seus bons habitas aos perversos! 'Esta Ca· que convém não se poder dissolver; demais,
mara nfto acaba de fazer uma Lei armando os j(L ha propostas na Camara Electiva, c se se
Magistrados Populares? E como é que se póde tem reconhecido necessidade de reformar na
duvidar com um exemplo destes, do que po· Constituição, por isso a suppressáo que agora
dem fazer seis perversos dentro de um Cor- se pede não convém. Cuide! unicamente cm
po Legislativo! Ser:L 'POSsivcl que a população satisfaz~r a~ Senado mostrando que niio sou
escolha sempre AnJos? Ignoramos nós que a contradiCtOrio votando pela suppressfto de um
eleição popular, em regra, sempre é de caba· 1>n.ragrapho e p~Ja existcncia de outro; Já
Ias, c que sempre se triumpha ncllns? E que tenho estabelecido a razão de differcnça.
esperança póde haver nesta gente, se não que
O Sn. Ar.~!EIDA E ALnt:QUEitQUE: - A suP·
sejam aquelles mesmos que se conspirem con- pressão deste artigo é conscquencia do outro;
tra o Estado? Teme-se o abuso de tres homens / eu mostrei que era inefficaz o adiamento se
escolhidos por aquelles escolhidos na Nação se não permitt!ssc dlssoJyer. Eu yotci contra
inteira; escolhidos_ sem receio de eabul~, por-~ o primeiro artigo, porque estou conYcncido que·
·Que com cff()fto sao eleitos pelo voto Já dos : trcs pessoas, que têm largo poder, abusam
Yotados, e não se teme então o a·buso de lGO 1 com mais facilidade do que muitos com me.
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núr e vor serem muito; é que ha de haver achou um só homem que o apontas5e no dia
embarar;os maiores em um abuso; e serem 7 de Abril; e que são esses Grammatlcos sehomens nomeados de quatro em quatro annos. não homens tirados da nossa Nação? A expe.
J~n nfto votare! por esta suppressão, porque 1 riencia mostra que esses mesmos Granadeiros
1
não votei pelo primeiro artigo.
siio o mais fraco poder dos Reis, quando lhes
O Sit. BonGI~s: - Que supprim.ldo este, ! falta o poder da justiça, porque é e;ta que
nüo pôde passar o outro, está claro. As ra-, lhes dá a opinião publicn.; unlca !orça quo
zões que acabo de ouvir ao Sr. Barbacena os póde manter; perdi·da esta, elles são der·
são razõt>s que agora não têm cabimento; I ribados do alto do throno. E para que é ir
porque nós não tratamos agora da reforma da mais longe; ha 62 dias que todos nós vimos
Constituição, <l não sabemos como Isso ha de esta ver<ladc patente aos nossos olhos. Jú hoje
ser. Occupando-nos desta Lei é preciso que cscriptor algum teme o Poder Militar, c mesponhamos os seus artigos em harmonia; por· mo já se acabarab os chefes politicas Milita·
tanto, deve passar a minha emenda suppres· res; acabaram estes che!es com o homem que
siva. O nobre Senador que me precedeu dis· estli sepulta·do em Sant<l. Helena. L'.m apparese, que tem mais que temer de tres homens ceu ainda depois delle, na Amcrica, Hollvar,
armados de largo poder, do que de muitos c / mas este, se vive mais, havia ver dcsapparctemporarlos. Ora eu pe~o ao nobre Senador cer o s:cu Poder, antes de bem pouco tempo;
que refllcta no coraçfi.o do homem: dez per. pois que já tinha perdido bastante do prestivcrso.; dominam 10.000 pacificas, e 10 per- gio de que gozou al-guns poucos anno:;. N€m
versos só podem ser combatidos por outros estes acontecimentos são particulares do nos·
!guaes; nem todos têm coragem, e não e cousa i so seculo; os homens süo o mesmo que foram
que se herde, ou que se aprenda, e o juizo ~ J sempre; a ~istoria das Xações antig~~; e mo·
contingen1e que a natureza deu; sem essas 1 dernas form1ga em exemplos, que provam esta
qualidade:; não ha. philosophia, não ha nada /1 verdad~; praza a Deus que a historia fosse.
que vença; 50 Granadeiros levam diante de si conhecida ao de!'·graçado Pri:nd.pe ,que nos
todos os philosophos do mundo, um homem : deixou em orphandade; e que mais nos in!eli·
armado rlc uma faca no meio da rua, fez a citou pelo bem que deixou de fazer, do que·
rua limpa. Repare o nobre Senador que as I pelo mal que fez.
armas dos Terroristas são multo !artes, e elO Sn. B.umoso: - Apezar de que nii.o
lcs têm lmmcnsos meios de as poderem pôr pretendia fallar sobre esta materia, eu vou
em acção; por Isso mesmo que os 150 homens expôr a minha opinião, porque, sempre que
são temporarlos, ~ que hão de tramar para !IO.UD, ~os-to de dar a razão do meu voto. Eu
se tornarem permanentes. O artigo deve ser approvei a suppressão do paragrapho 1•, não
snpprlmldo por estas m·esmas razões, c para porque o julgasse inefficaz; mas porque es·
niio ficar contradictorla a Lei.
tau, em que a Constituição deu ao Poder
O SR. OLtvEmA: - Levanto-me unicamen· Moderador a alta attribuiçiio de a<liar a As·
te para fazer notar ao nobre Senador, que scmbléa ·G€ral, e dissolver a Ca.mara dos
disse que 50 Granadeiros fazem correr lüü Deputados, por ficar este uepu~ilo ua" llliio;,
Philosophos, que por isso mesmo que esses de um homem de tal sorte ligado nos interes·
Granadeiros cstfto !is ordens do PorlE>r é que ses nacionaes, que toda a sua fortuna, ainda
fazem correr os 100 Philosophos.
· mes.mo aquella que lhe p6de sllr particular,
O Su. BonaEs: - Só com um argumento depende da prosperidade da Nação; nf1o é
·destruo o que faz o nobre Senador; elle apre- tanto assim no que pertence aos actos do Exe. santa uma bas~ permanente na d.isposlção, cuth·o, onde, na nomeação dos empregi1do11,
que o Poder tem sobre os 50 Granadeiros; declarações de Guerra, Decretos sobre appli·
ainda não ha dons mczes, que vimos aqui o cacões das rendas publicas, admissão de Bul·
contrario. Todos os Monnrchas desthronados, las Pontitlcaes, etc., etc. podem predominar
Carlos I, Jacques II, D. João VI e ultima. as paixões do homem, e por Isso deu a Con·
mente D. Pedro I, aos nossos olhos, tiveram stltuição o correctivo da responsabilidade dos
~xcrcitos (l sua disposi~ão; e este ultimo não , :\f!nistros; e tão pouco perigo ha de abuso
1
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nos netos do Poder Moderador que grltnn- ; cscrlptos seductores, que tem uma força su·
do-se multo contra o passado Governo, todas : perior a tudo quanto ha; o voltam no fim de
as queb:as eahlram sobre o Executivo, e nada ) certo tempo os mesmos homens, e natural·
contr::. o llfodorador; demais, o mesmo Poder monte mais exaltados, pelo mesmo motivo do
Moderador, na dissolução da Assemb!éa tinha adiamento, que lhes fez retardar o comple·
um forte correctivo, pois que •nã.o podendo mcnto do seus tramas. Nu dissolução porGru
cobrar-se os impostos por mais de um anno, ha o appello para a ;Ilação Jriteiru, ella p6de
a convocação .da nova Assembléa havia por julgar da justiça ou injustiça da dissolução,
força segulr..se immedlatamente á dissolução e nomear outros Representantes, ou os mes·
da Camura dos Deputados, com estas singu· mos, .segundo vir c;ue a razfto este1·e da par·
:!aridades no Monarcha dcposJtarJo do Poder te do Governo, ou do Corpo ·Legislativo. Es·
.Moderador, a Constituição .não duvidou con· tou portanto que uma vez concedida a fa·
ílar-lll'o; mas dão-se as mesmas circumstan· culdadc de adiar, se dev-e tambem conceder
das em 3 ·homens particulares que tempera· a de dissolver, argumenta.ndo de maior para
riumente vão exercitar os lugares de :\Iem· menor. Fa!larei agora do nobre Senador, que
bros da 1llegenciu? Está o seu interesse pu· parece mais forte; diz o nobre Senador quo
blico do mesmo :modo que se pódc suppõr no a faculdade de dissolver a cam.1ra do3 Depu·
Monarcha? Depende a fortuna dos ~embros tados foi depositada nas mãos do Monar~ha,
da Regencia da prosperidade da Nação da por ser este homem de tal sorte ligado aos
mesma sorte que a do Imperador? ;lião, de interesses nacionaes, que toda a sua fortuna,
certo; logo as coarctações do Poder da Rc· P.inda mesmo aquella que lhe póde ser part!gencia devem :recahir mais sobre o Poder cular deJX)nde da prosperidade da Nação. :-.:ão
'Moderador, que sobre o Executivo, porque podemos nós applicar esta mesma •supposição
sobre este está a responsabilidade dos llllnis· á Regeueia? O que tem mais c!la a ganhar?
tros, mormente passando o artigo em que é Não sei que, depois de substituir ao homem
cassada á Regencia a Autorldarle de perdoar Rei, pretenda mais? E salmm-se a este ho·
as penas impostas nos :\Iinistros de Es·tadô mcm independente, que se deve sempre sup·
pelos crimes de responsabilidade, e a este pôr occupado unicamente nos interesses da
castigo nenhum Ministro se ha de querer ar· Nação, os cffeitos da immoralidade? A sua
riscar; concluo que o adiamento da Assem· sagruçii.o tira-lhe os defeitos inherentes á csbléa póde ser concedido á Regencia sem ln· pecie humana? Esta impcccabilidade hypothe·
-conveniente, J}elas utilidades que já foram tica, tanto se dá no Monarcha, como na Re·
.apontadas na ·discussão do paragrapho respc- gcncia; uns e outros tem igual interesse na
ct!vo, mas não o pDder dissolver, por.que póde conservação do Estado pDrque todos tlra.m
deixar de haver Lei de impostos, em cuja delle a sua ropresentaçãD e vantagens pes·
falta não ha para a Regencia a mesma liga· soaes. Agora, quanto á difficuldade de haver
ção de interesses que para o ·Impera.dor; por um :víinistro de Estado que referende o De·
estas razões voto pelo paragrapho.
creto; se não houver, não se faz, e se não
o Sa. Bonm~s: - O nobre Senador ha de se fizer não h a o perigo que o nobre Senador
.avançar que tendo votado ·Pelo adiamento, teme, e acaso, por n-ão ·haver um homem de
não acinte a que se de o poder de dissolver coragem, ou tcmerario que possa referendar
.a Camara á Regencia, porque acha desigual· um Decreto, ha de o Corpo Legislativo deixar
.dade no perigo de um e outro caso, e meno~ de pôr em pratica o que a politica lhe cn·
,pelo que pertence ao adiamento. Eu acho ao sina? Nada i·mporta á Camara, quando exor·
contrario multo maior perigo no adiamento bita, que haja ou não haja quem referende o
11ara o abuso do Corpo Legislativo, que é o Decreto de seu adiamento ou dissolução;
perigo de que se trata; no adiamento sus· ella obra o que lhe par~c independente deste
·pende-se as deliberações da Camara tempora· facto.
·riamcnte, vão os homens paTa sua casa, c
O Sn. Co:;oE or. LAGES: - Eu tambcm me
dá-se-lhe tem]}o para meditar sobre os meios ' não conformo com a ·emenda, nem posso con·de realisarem os seus prDjc~tos, podem ir ás vencer-me pelos argumentos do nobre Sena·
su 11s Provinclas seduzir partidos, cmittlrcm dor que haja a mesma communldade de ln-
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teressts. com a ~açüo, no :rrouurc:iw, e na. Re- quando a t:amal'a não tivesse outras luzes.
gencia; elle, e ella são sujeitos ás paixões bastava a experiencla do que aconteceu no
sem duvida alguma, porque todos s•io ho- Gover.no passado; os Tratados, que se fize·
mens; mas a Regencia tem em vista a sua ram, e a Guerra cavalheiresca do Sul nos dãosorte futura quantia voltar para a massa ge- su!tlclentes lições. E' multo bem coarct:ula
ral dos. Cldad<los, o lsto faz variar conside- nesta parte a autoridade da Regencia.
ravelmente a natureza dos seus interesses, em
rela~ito aos do Monarcha; portanto todos os
Posto :l votação !ol approv:ulo o
artigo.
argumentos fundadoe sobre a identidade de
Interesses de uma e outra parte cahem por
O artigo 21 !oi approvado sem 1mterra; demais, a Autoridade de dissolver a
pugna~ão, c passando-<Se ao 22, disso
Camara, confiada a quem não tem um presO SR. Ar.~IEIDA E ALllt:QuEnQuE: - Este
t!gio multo forte, póde ser de grande pe- artlgü contém disposl!:ões bem diíforentes,
rigo; nlnguem póde negar que este prestigio umas das outras; porque prohibe aos :Memsc não adquire de um Instante para outro; bros da Regencia o exercicio de outro em-·
e então é facil alca.n!:ar-se um assassino tal, prego, mes.mo o de Senador, ou Deputado;
marca-lhe a continr.ncia militar e o Tratacomo o do Dorrego, de quem se não sabe.
O Su. BoRGEs: - Tanto Interesse, eu tor- menta; e estabelece que ordenado dova.m ter.
no a repetir, tem um homem na sua conser- .;,. primeira disposição é para Dlim ociosa;
vação como tres; e tem demais os 3, pelo porque o Chefe do Poder Executivo não
que toca w abuso do poder, que estes, pelo exerce tuncç:lo alguma por si, mas pel05 Mimesmo que disse o nobre ·Senador, tendo de nistros de •Estado, o de!le não exerce, para
voltar para a massa geral da Nação, devem que se põe aqui esta disposição? Como deser mais tímidos; e o homem Ref disputa posltario ·do Poder llfoderador, não sei como
até a praia, onde emharca, e sahe do Reino; I se póde já decidir que o Senador ou Depue para o fazer a salvo, toma suas medidas de / tado deve deixar de o ser, quando a Constiprevenção; para o que lhe não faltam meios. tulção diz positivamente que durante a se~0 nobre Senador falla no assassino de Dor- são estes não poderão exercer outro Emprerego de quem se não sabe; e onde estão os go! Demais parece-me dar a entender que OS·
assassinos de Paulo I, Henrique IV e todos Membros da 'Regencia hão de ser tirados das
os outros que contém a historia dos prestigies Camaras, o que me parece pouco decente
militares? E para que 6 fallar em prestiglos uma Lei feita de antemão; era preciso co·
á vista do que se passou debaixo das janel- nhecer a urgencla do negocio, e ver se a Nalas desta casa no dia 7 de Abril? O 1\<Iinis- ção póde ou náo dispensar-se do Represen·
terlo que se nomeou conheceu á nullidade tante que se emprega na Regencia. Pelo que·
desse prestigio, e vio que não podia progre- toca á contlnencia Militar, parece-me puerll
dir· estes argumentos nada vêm para o nosso o tratar..se aqui disto e finalmente o ordc·
cas~. a ca.mara julgou que a Regencia devia nado de 12 contos de reis é uma mesquinlla·
poder adiar a Assemb!éa; o poder tambem de rla tal, qutl faz vergonha á Nação Brazlleira,
dü~~oiver u. Ca.mai"a. 4vs Dapüta.düs 6 um::. se esto artigo rosse separado eu -votaria d&
conscquencia.
di!terente modo, mas como estão as matePosto á votação o paragrapho 2• rias englobadas, eu !MO a emenda sobre a
do artigo 10, foi approvado,. sendo que é mais sallente.
rejeitada a emenda do Sr. Borges.
Mandou 0 mesmo Sr. Senador á.
Os mais paragraphos do mesmo arMesa a seguinte
tlgo !oram tambem approvados.
T:ntrando então em discussllo o arElolENDA
tigo .20 disse
Supprlma-sc a 1• parte do artigo 22.
o sn. BoRGES: - Este artigo deve pas· .-t!nteldn e Albttauerque.
em como tudo o que se segue. E' nesta
8
Foi apoiada.
~ b que talvez a Lei fosse dlmI nu t·
parto
a, e

em
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O Sn. Aumm.\ 1~ ALllUQt:lmQuJ::: - )Ião nfLo a Assembl6a Geral, a quem no artigo em
propuz a emenda da suppressão da 2• parte, que lhe dá a attrlbulção de eleger a Regenporque como multa gente assenta da Regeu- 1cia, não por limitação alguma; parece-mo
cin, cu tarnbem aceitarei, por não gastar tem-/1 portanto quo o artigo deve passar como está.
110 com Isto.
O Sn. SATUU:'iiNo: - Eu tambem entendo
O Sn. BonaEs: - Estou prevonido em que o artigo não só pótle, como uevo pa.ssar
purte pelo nilbre Senador, porque com effeito do modo que está no Projecto, e sem 11 crnenfnz grande peso a disposição desta primeira da que se offerece. Digo que póde passar porparte do artigo contra a Iettra d11 Constitui- que em nada se oppõe á Constituição. A coatão. A Constituição é a Lei das Leis, mas stltulçiio dlz no artigo 3,1 que eu leio - se
como ella não pôde abranger tudo, ha de ter por 11Igum caso imprevis-to, de que dependa
muitos casos omissos; e onde a Constituição a segurança ou o bem do Estado fõr indisé omissa, não sei se estamos habilitados para pensa;•el que algum Senador ou Deputado
cri:lr um:~ attribuiçiio de direito, e regalia; saia para outra Commissão. a respectiva Caqucro dizer se podemos fazer pref.erivcl o mara o poderá determinar - o caso em que
omrrego ·de Membro da Regencia ao de Depu· sstamos G SOlll duYlda impre;·isto, eu pelo
tado ou Senador, quando a Constituição para menos não suppunho, quando findou o anno
todos os outros eru,pregos ma.nda cassar o de 1830, o que em Abril de 1831 tivessem
cxctcicio, excepto o àe Ministro e Conselhe!ril lugar os acontecimentos que presenciamos!
de Estado; eu deixaria portanto ficar o caso Que a segurança do Estado exige que so no. omisso como o deixou a Constiluição; por- meie já uma Regcncia., salta nos o;hos os
quanto se a Regencia fosse de um só homem, mais myopes, c que o bem do mesmo Etitado
então IJem, porque este homem, é tanto Re· pede que cada um de nós escolha, para dar
gente no DespadlO como fóra delle; mas na o seu voto, a pessoa que em sua consciencia
Regencia só existe o poder quando estão re· julgar mais capaz, tambcm é sem duvida; e
unidos os tres; ncnlmma d!fficuldade havia se se póde dar a hypothese de que haja um
de que a Rcgencia yiesse á sua Camara por- homem no Imperlo preferivel aos outros toque o lugar Par!amcntnrio prefere a todos os dos, de modo que se julgue indispensa;·el que,
outros, como se deduz ill'•mediatame.nte da sendo Senador ou Deputado, saia para outra
doutrina da Constituição, que faz os Principes Commissão, cu creio que nenhuma CommisSenadores natos; e o artigo rouba o ser aos são póde apparecer comparaYe! á de preen1
Membros do Senado. Em at:e~ção a isto acho I cher as funcções de membro da Ref;'enc!a, e
o negocio alguma cousa d!:f1cu!toso e esta- I para que cada um dos eleitores ache campo
rei neste caso pela suppressao. A ·Regenc!a é menos amplo para buscar Cidadãos idoneDs;
confiada a 3 home1ts; se algum delles per- ! finalmente diz o artigo Constitucional quo a
toncer a alguma das Camaras e quizer lá Ir, Camara, a que o nomeado para a Commlssilo
,.(,; não se lhe fecho a porta como que 0 pertencer, possa determinar a sua sabida.
arti;;o, porque a Constituição nã~ o. man-da Ora é claro que se a Asscmbléa nomear um
positivamente, e creio que a lllfnng!mos Deputado ou Senador para Membro da Regen·
quando expcHiamos un1 :\fembro do Corpo Lc· cia, cada uma das Camaras (que so acham
gis!ativo de entrar na sua Camara. EmfLm juntas na eleição) tem expressamente deter·
talvoz que na discussão appareça alguma minado que saia; não julgo portanto que seja
id6a superiilr á minlw, a que eu me possa anti-constitucional o nomear-se para :\lembro
da Regencia um Deputado ou Senador, pois
con·formar.
o Sn. Co:-;DJ> DF. LAGt:s: - A Constituição que a Constituição figura a hypothcsc, pelo
diz que o Govilrno ni~o pôde empregar ne- que pertence agora a !}Odcr o Eleito, se o
uhum DcputadD ou Senador, 111as eu não po- houver, continuar no exercido parlamentar,
nho os l\1embros da Regencia na cra.velra dos eu acho na Constituiçiio a resposta á durida
outros Empregados Publicos; ~ão :11embros da bem claramente expendida, no mesmo artigo
Rc;mlsBntaçflo Nacional no Poder Exo_cu~l'>_:o, que li; porque se a Constituição usa do verbo
c )!oderador.' Demais o que a Conshtmçao - saia - quando diz que a Camara o deter·
11 rohibe é que o GDYcrno possa nomear, mas 1mine, é claro que d:"t :í. mesma Camnra a..
r
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juri_;;u i~•;:to de o dispensar do exerci elo nclla, , acto; 11ada de questões de ordem, que podcn1
aJ~ua m:smo dct_crminar positil·amentc que tntzer desordem.
o n .. ,;, tenna, ;c Julgar conrenicntc ' que o ·
0 sJ\, AL~lEJll.\ B c\.LUGQCEIIQCE' - Pelo
seu ••Icmb>ro cowm:issionado emll'regue todo
· . .
• : •
·
·
o tc•mpo que tircr n:t Commissão de que está ~rwc~p~o de ~uc a ·:>;açao c quem nomeia os
ene:trreg-ado. Coneluo daqui que o caso pre_cpu a os e enadores é que me parece que
. .
.
nao podem estes abandonar os seus lugares
~eme
uao c om1sso
na Constitui6to
.
_
·' • pois ain· c nem os podem exercer conjuntamente com'
dol que dcllc nao fa<•a expressa mencclO fica
.
"
·
•' •
outro qualquer porque a Constituicão só o
mm claramente comprchendido na regra "C. .
. .
. "
•
o
JlCI m1tte aos :\!m1stros c ConsclhcJros de Es·
b
1cce, t: tambem concluo, que t d . d
1a 1, que
esta
c
·
"
.
.
a o, ema1s o 1ugar de •.,embro da Regcncia
o art1o;o pode passar, porr]uc não é opposto .
' Con··tlt · ..D"
.
c por sua natureza lncompatlvel com o ser
ol
, unotO.
JgO lllaJS fjU!: O mesmo arti"O
"o·
'd
d
:\lembro do Corpo Legislativo, não só pelo
1111 0 o
o
po e, como erc passar para
.
ue se II" de d .
d "d"
tempo que t1ra de uma parte para supprir
~
e1xar
por
ec1
1r
um
caso
11
.
.
.
• cm outra, como porque exercendo a He~encia
que
pode
trazer
duv1das
de
multa
consequcnruncçues
- do p ot1er 1\Ioderador na• o pode
• o ser
.
.
..
. _
cw, ate na oecaswo tia e!e1çao da Uegencia
. .1
· d t •
.
.
' ng1 ante na conservação da dil·isão e barelll que c e a!JLO r1sco que se suscitem ques·
.
-c. pa
. d "d"
.? S
momn. dos Poderes de que clle é ~fembro; c
to s
ra se ec1 Irem :t11 1. c o caso fosse
.
.
ld
d'
_
nem se d1;;a que o Imperatlor sendo Chefe do
- te ·
r1a aqui 1Ia>· o uma 1scussao Poder Executi1·o, é igualmente o depositaria
Claro Jla o
tão renhida. a este respeito; ucwals, Sr. Prc· do Poder Moderador, porque no Potler Exc·
sidcnte, para que não ha;•emos fallar com cutivo o Impcrn.dor nada obra por si, mas
franqueza? Não é, aos olhos de todo o Impe· pelos seus :\finlstros. Emfim totlas n.s conrio, bem provare! que os :\!embros da Rc- tratlicçües e embaraços nascem de se querer
gcncia, ou ao menos alguns, sejam tirados da que os 1\fembros do Corpo Legis!atil·o possam
Representação Xacional? Quem tem os vogaes ser el~itos para n. Regcncia; tire-se esta hydesta Eleição experimentado de mais perto pothese, que o artigo é ocioso. (.·tpoirLdos). Se
sobre a capacidade assim seientifica, como de o Deputado ou Senador não pôde exercer nc·
opiniões
politicas, e ainda até de morigera·
.
•
.
nhum emprego, como pode
exercer o de 1\Icm·
çao, que aos seus eollcgas no Corpo LcgJsla·
. ?
B
· ·
•
I bro da Rcgenc1a.
. • E 1
raz1! ;á uma. tao grande
t li' O. • 1a no
massa de Cidadãos ldoncos por onde se sup·
O Sn. CosvB m~ LACEs: - 3rt se disse que
ponha que tem de dil'agar os 1\fcmbros da As· J não é o Go;·crno quem nomeia os Deputados
scmblóa, ·que tem. de dar 0 seu roto? Logo de e Scnatlorcs, é a Xação, c clla não fica inhibiela de os nomear a seu arbítrio para outrC!
que lado está a probabilitlatle da eleição? E
emprego; ao Gorcrno 6 que isso é prohi·
se esta hypothese G prova ve! para que nos
bitlo.
ha1·emos 3ubtrahir a contcmplal·a, e deb.ar
O Sn. Ou\"l:JI:.\: - Pedi a palavra para
Indeciso um systema Pn.rlarncntar, c talvez
fazer apparccercm partitlos, que se choquem? &poiar uma. proposiçiio do Sr. Almcitla c .\1·
Demais, perde-se alguma cousa em que esta buquerque, porque me parece muito conforme
decisão nfw 1·cnha a ter app!icaçilo? Eu, Sr. ,í. Constituição, que diz no artigo 3~. que duSJ'. Presid cn te, anLes votaria por outra qual· rante a sessão o Senador ou Deputado não
quer emenda que :;ubstituisse ít doutrina tio pótlc exercer outro emprego, c se nfto pôde
artigo, tlo que pela suppressão, que deixa tu· occupar o de :\lembro da Rcgoncia; ou1·i de·
elo em dtn-ida. A Camnra dos Deputados mui mais avançar que a Xação pôde a seu ar·
judidosamente considerou este ca.so, porque lbitrio nomear os seus Representantes para
o achou na esphera da probabilidade, niio fez outro emprego; cu o n1io entendo assim; a
o artigo inutilmente; esta Lei não pertlc por 1 Xa~ão :tJH'WI" de lei" a .Soberania, tlepols ::1~
casuística; é nccessarlo que nada mais te· J tor juratlo a. Con~tituiçfw não póde afastar-se
nhamos a f:tzcr, quando nos reunirmos, que das regras que r!la tW, sem que a tenha re·
lançar as cedulas na urna, c fazer-se a apu· I formatlo pri.mciramcntc, o mais scri<L contra·
ração; tudo o mais dci'C ser alheio ti apura- dlcçiio manifesta entre o interesse que a Na·
~ão; tudo o mais dcrc ser alheio daquc!lc ~iio tem de conservar a Constitui~ão c o po-

I

<:

I

I

332

Süssão de 10 de Junho

del-a infrlngtr arbitrariamente. Eu não puo~i> ::;:e •~ llceille. E~tou ('Crlo IJUC indo o :trti:;o
deixar passar um tal princlplo.
i uüo h<t de rctiutidtar a IJUCtil<io fóra darJUi,
1
O Sn. l\LULQL'C:Z u1; BAnn.\tj;:'i.\: -· E:.1 porque o artigo é nccc~sario que vá.
já fui por alg-um tempo de opinião de que um
Posto o artigo {t \"Ota~iio, foi apSenador ou Deputa·do não podia nomc:J:'·3C
Membro da Reg-cnc!a, pelas mesmas razões
prol'ado com a rcjciçfto da emenda
do Sr. Almeida C AlbUI]Ilerque.
que acabo de ouviJ·, c que me pareciam plau· •
Seguia-se os artigos ~:~ c :!·1, que
sivcis; mas uma pouca de reflexão maiõ me .I
faz conhecer, que a disposição da Constitui· ;
foram appromdos sem discussão, c
~ão em que faculta ao Governo a nomcaçào !
fina::mcnte toda a IJci com a emenda
p:tra ser rcmcttida :i Camara dos Srs.
temperaria de um !\lembro do Corpo Legisla· !
Deputados.
tiro com licença da respectiva Camara, !l<io 1
pó de deixar de ser app!ica ve! ás Cauw.ras para I
O Sr. 1" Secretario leu unm Fcli·
uma eleição que a Constituição lhe Incumbe; I
citação da. Villa de .Sa.bar[L c pedindo
. d a nao
- OUI'l. respon d er a es t c argumen Ii
eu am
nclla medidas Lcgislatil•as, etc.
to, já aqui produzido e portanto estou p~:o i
Foi rcmcttida. á <::ommissão de Conartigo, que prol'idencia este caso, que pódc i
stituição.
ter lugar sem ínfracçf1o Constitucional.
1
Leu mais outra Felicitação da Vi!la
O SJ:. B.\ln:oso: - J!i. se tem demonstra·
de S. Bento do Tamanduá c uma Rcdo, a meu \'er, que o Senador ou Deputado
prcscntaç:"to da. Cam:Lra 2\.funicipal da
pôde ser 2\.lcrubro da Regencia sem opposiç:io
Villa do Príncipe da mesma Provínfi -Constituição. Mas a mesma Consti tuiciio
cia, a qual foi remettida {L Commisdiz expressamen-te quo ningucm possa ser
são de Fazenda e a Felicitaçf1o foi
:\lembro de ambas <ts Camaras; e porque o
recebida com agrado.
diz? Para que se não tenham dous 1·otos ~"
Continuou depois a. ~· discussão da
bre um mesmo objecto; vai pois o Senado:
Resoluçflo, l'inda da Camar:L dos Srs.
ou Depu ta do que é mem-bro da Rcg-encia, de·
Deputados, para que sejam publicas
cidir na. Sancção daqui!lo mesmo sobre que
todos os Actos das Relações, etc.,
já rotou na sua Camara. Dir-sc-ha qne isto
como as emendas da Commissfto de
acontece ao Conselheiro c 2\.finlstro dP r.;;tado;
LegislaGáo, c no 1" artigo dis:=;c
mas eu responderei que, além de que a Con·
stituição assim o quiz para estes, não diz [
O Sn. 01.11'1:111.1: - 'l~stc arti;;o com a
que seja para mais ningucm, o voto do Con· sua emenda c:;tabelcec a publicidade nas causclhciro de Estado, é sõmente consultivo, c . sns cri111cs c tambcm para as cil·cis al;;umas
o 2\.!inistro tem de carregar com a rcsponsa· ! que tião de natureza tal que por modo algum
bilidadc que niio tem os ~fcml>ros da Rcgcn- :I devem ter pu-blicidade c tacs ha, ·que a.tü
cia. E' pois justa a doutrina do artigo.
se manrial•am queimar os Autos depois de
O S11. Ar.lmJJ>.\ •: AT.IIt'QrimQn:: - Esta : ~cntcnciados; assim eram as de Divorcio, c-m
questão de poder ser ou não ser da Regcn- i que muitas \"Czcs se viam questões tiio indccia um ~lembro do Corpo Legislativo é indif· j eente,, que offcndiam c ·chocan:m n monil
ferente para o que a.qui está; c o dizer-se , publica. Eu julgo eom eifcito J>rceiso que
que a Ticgenci:l nflo póde exercer outro cm- : r·cutinu0111 tars cau~as n. ser tratadas rm
preg-o (o ocioso, porque c Chefe do Poder Exc· · particular, porque n:ula iutcressn ao publico
cutivo o não pôde executar scnflo pelos seus a sua discuso;io, c offcn.dr;m pela natureza das
2\.Iinistros. Eu nüo instarei mais sobre isto; materias, qu-e acarretam a rlcccncia c a mo11onha-sc o nrti;;o com a emenda ft vota~ão, e r·a! pnblicn; neste ,,cn:ido cu ruanrlo r1 :Ilesa
o Scnndo decidir{t.
a minha

o
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D.1m:o~o:
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Cha.ll!:t-sn

o

art.i::o

ucio~o! l\!as eu l'ejo urmt qucstflo 'ill'J dura ha

bastante tempo, logo a cousa nflo -•~ clara,
c é preciso decidir-se uno é ocioso o artig-o

las,

,\ccrcsccnte-sc ao artigo 1." :\lcuo,; iliJUel·
cuj:~ r!i,wuss<io po~sa offcndcr n deecnela
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publica, ou ao decoro particular d'•s
'
~
.ami1 rc1· cm primeiro lugar no 1": acerc:1 úeste eu
lias. - Sal\'a a rcdacc<io.
•
OJ
:v,,
·r·
• 1go a cmt:nda qu<: lhe põe
'
1
1
1
•
. •·
,1 ;u
a Com.mlssilo
j muito mais concisa c clara, do que o artigo.
Foi apoiada.
' O quo está determinado ·no artigo 2• é o
O S1:. C.IH:<ól·:u:o u1' C.l.\ll'os: _Quando : nw~mo .:1ne já _r~i mandado obser1·ar por uma
se tratou a~ui de~t 1 t Lei em outra occasi<io 1 f.csoluçuo. A 1dea que apparcce no p:1ragra·
cu ftli de voto que, nos termos em que es: j f'hc_ -~" pa.recc boa; mas não sei •.·omo se pctara ~onccbida, n!lo podia passar, porque jul- 1 rlm·a ~rat1car por ora, porque é s.tiJíd(! que
.~·~::a Indi~pensartl dar:i!w outra organisação / o,s Ju1ze~ que decidem as causas em 1'_ ins·
al~on de que pudesse por-se cm pratica a pu- 1 ta_uc[J. nao podem conhecer de Appel!açao, a
b!iddadc que se prctcrHlc, IL fa\·or ua qual i nao se-r o Juiz da Relação que conhece de
cu me pronunciei. o Senado aceitou esta
instancia e jul;;a de Appcllaçlio, e 0 Juizo
id.&a,_ c cc.m effclto rcmettcu-se a Lei á Com- j da Chancel~aria, quanto aos mais, não me
m1s.;uo para efrectuar a org 11 nisação e har· I parece pratiCavel.
!'elo que toca aos Aggravos de Petição
monisar a sua dispcsiçfio com 0 systema que 1
ainl!:L ~e CO!lsen•a das Relações, Dludando nes- I cu não estou pela doutrina que aqui se tem
te srstcma tudo ~uanto é incompatível com /querido esta.belccer para os abolir; elles for·
a pubhcu.Iade que se quer, e que nós todos . ncccm o mew de cm•baraçar que os Juizes de
desejamos, cerno <t m~ior garantia das partes inferior instancia não cortem ás partes o re·
c tios Juizes, que presam a sua reputação. A curso prompto de que necessitam para mosColnimssfto aprcscnt:t as suas emendas e 0 / trarem o seu Direito na questão prindpal,
nobre Senador faz a estas umas mais, pela I porque es~cs aggra1•os no Auto do processo
q:.wl limita ainda a publicidade. Eu niio acho ; P3 ra depo1s serem decididos, podem fazer
isto preciso, porque a mente do Senado, quau- i voltar a causa ao Principio, quando as partes
<.!o umndou a Lei á Commissão, foi que os i rr podiam ter muito adiantada e soffrem pre:tutos das Relações, e mai:; Juizes tivessem I juizos irreparavels; os Aggra,·os de instrutoda publicidade possirel. Estas causas ue iI mento n:~o
po•dem ser substituídos aos de pcque falia a cmcn.da, são na Inglaterra dis- f tição, porque obrigam as partes á maior descutidas e:n pu!Jlíco, c a Inglaterra ~ bastante iI peza, e têm a demora do tempo para se ti·
~elos::t da decencia publica; o exemplo de 1 rnrem os traslados. Emfirn pelo que resjl€!ta
uma X::çiio civilisada, c de conhecimentos tão (t no,·a emenda, cu tambem voto contra ella,
adiantados, de1·e adoptar..se; e mesmo por- pelas razões que iít se expenderam; ella é
rpJC, a certeza de que tacs questões hão de contra o fi'm a que nos propomos, e ao qu.e
app:1recer cm publico, ha de sen·ir de cor· a Const!tuiçtlo determina, quando manda que
rectiro, para que as partes sejam mais cau- todos os Actos Judiclaes sejam publicas, sem
telosas em tentar dil·orcics, c at~ aos con- e:;crptua·r os de que a emenda faz menr.iio;
juges a darem motivos de os cm.prchender. portanto Nl voto no 1• artigo pela emendu
Tem-se conhecido, que a exposição dos ra- :l:l Commissão, reprovando o mesmo artigo, a
ctos ~rllnincsos ao publico muito concorre a outra emenda u ella apresentada.
par;t cohil.Ji!· a depravação da m;oral, princiPosto á votação o artigo 1•, salvai
palmente quando clles t~m de nppareccr reas
emendas: assim passou; a emcndr.
'·estidos de pro,·as, como acontece nos pro·
da Commissão foi appron1da, e r~?
ce5sos judiciaes; de modo que cu vendo a
ieitada
a do Sr. Oliveira.
omcnda centra os princlplos de publicidade
'Entrando
em discussão o nrt. 2n,
que temos adoptado, tenho de ,·otar contra
disse sobre elle
c llil.
O Sn. DuQt:r. ERTtt.\0.\: - Como esta é a
prin,cim discussão, creio que posso fallar soO Sn. ADmm.\ 1; Al.llt:Qt:l:itQUE: - Quan·
bre toda a Lei. A Commissúo julgou emendar 1 elo se fez este Projecto na C:~.mara dos Dcpu\'arios arti!;OS, entre os quaes cu acho nlgu.n~ 'I t~dos, o que creio .foi em Junho do anno pasQIIr ne modo nenhum podem subsistir; falla· sado, i:"t ~:c tinha sanccionado uma Resolur,:1o
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fJUO cout,\m .a ma teria udtc arU.go, que Jlor sará o feito com a declaração de ter vi~to
consequencla Si': acha prrju!llc:ulo pela mesma (leu), lndicanclo depois o prececlcntr. :-mo
Jlpso!ução, nr~t::t pari.~.
C"ho';;nmos aluda ao art. ·1", trata·r.r por ora
O Sn. C:Ait:-ii::llW DI: C.\~tros: -- Eu Julgo l uas raus:1~ de fJUC nas Rclu~ücs se conhcçu pot
que o artigo põdc passar dizendo-se - em- i tcnçõc~ & esta~ silo a~ ch•eis, nas quacs ndmlt
quanto fôr app!Jc:wcl a disposição dos artigos / t!da a publicidade, acabam-se as tcnçõcs pns·
2• e 3• - nesta parte - tantos quantos fo-/ sando a dccld~rc-m-se por \'Otação; e. pelo que
rem da primeira scntençtL - não tem lugar. ·pertence (ts crunlnaes, na parte que '' rclam•a
O Sn. AL)!EIU,\ 1-: Ar.nt:QUEIIQL"E: - Está a conelemnação. Esta doutrina, que cu appro·
dito que não podem ser mais do que 3; assim 10, é que eu quero transcripta cm um arligo,
está no artigo, e portanto nenhum caso se ~m vez de dous, c para isso que YÍL [L Comm!spõde figurar que sejam só dous ou mais do ;ão de Redacção. Restam-me ainda alguma~
que trcs. {) art. 2" refere-se á Resolução c auvidas nos artigos seguintes c me reserve
nesta, que é de 9 de "'ovembro, estft quo po- para as propor quando Já chegarmos.
O Sn. A!.)!EIIJA E Ar.ntrQuEnQur.: - O nc,.
dcm ser trcs. {) artigo só tem a explicação.
O Sn. "DuQuE Es'fR.\DA: - A disposição do bre Senador tem a RcsoluP,ão de 9 de "'O\'emartigo 2" do ·Projecto, pela emenda que fer. bro, c a!Ji verá que a doutrina deste artigv
a Commissão, G o art. ~· c 3• c!a Resolução, ;upprc o que falta na mesma Resolução. ~cl·
c póde passar, indo outra vez [L Commissão la csca·pou c dizer-~~ que se declare antecipade Redacção para o pôr conforme; isto .; damcntc o negocio, ·que se lia de ventilar,
(leu), quando aqui se diz, .Autos, que na Rc- como se faz no Tribunal Supremo, afim de
lação são decididos por tcnçocs, entcnd·c-se que cada um dos Juizes possa estudar a matesempre que são causas civeis, porque as Cri- ria, c não vir improvisar na discussão; o que
minaes são todas <lecididas cm adjuntos; as. é muito preciso, porque rt'pentinamcntc não
sim, a Commlssão appro•ando esta materia, 6 possi\·cJ cstar·sc presente cm tudo, o que
conhece que el!a vem a introduzir as causas ha r, dizer sobre qualquer questfto. E' isto o
criminacs c que na occasião de empate se de· que falta na Resolução ele 9 de Xovembro.
eida pela parte mais favoravel: aqui tambem :'\!anda-se a·gora que o primeiro Juiz que vir
diz - o seu ·Procurador - (leu) póde enten· o feito, diga qual é a rnateira que se ha de
der-se que se fal!a do recorrido. Ponha, pois, tratar, o resto cstfl na Resolução; podia bem
a Commissão Isto em um artigo.
transcrc\·cr-se aqui, mas não ·concebo que haja
O SJt. AL)!ETD.\ F. ALnuQUEJtQur.: - E' pre. Juiz tão ignorante que o n:io entenda.
ciso, para discutir esta ma teria, ter lido todo
O Sr.. DL'Qt'1: Esrr..\n.\: A discuss;io é
o ProJecto E: não fallar na~ BU:t3 partes dcs· de artlgG por artigo, por ora estamos no 2",
tacadamentc; o art. 4" diz - com as scguin. cu acho justo, e por isso voto pela sua dantes declarações - tenha o nobre Senador a trina, niio tenho mais que fallar nclle; quando
1
bondade de ler os mais artigos, c então po· · chegarmos aos outros. direi o que entender.
derá fazer as suas observações; isto 6, cm I
O Slt. CAR:-iF.mo DE CA)rros: - Eu tamtoda.s ns causas que se hã.o de ·th:ci<lir na ! bem concordo agoia Em que pas~e 0 arligo 2·\
fórma destes artigos additivos; entende-se I á vista do que diz a Rcsolu(;iio, a minha difto~a~ a~_ cansa~ c;l~:s ou ctvc!:; as causas / ficulrlade nascia de se dizer qt~c os .Tuizes
enmcs nao sP. dccJChrao por tcn~oes, mas por fossem tantos quantos os rccorrJdos na senconfercncia cm uma só instancia; não sei por-i1 tcnr,a, c lembra\'a o caso de que a sentcnr,a
tanto o que falta, e para que é ir ainda o Pro· . fosse dn.da por um só, como seria pelo Juiz de
je::cto á Com missão; decidia-se até aqui por ! Fóra; mas como na Resolução se diz, que
Acórdão; aqui diz (leu); agora decide-se pelo I nunca possam ser menos de 3, JlOdem f'Stes
Juiz sómentc (leu); eis aqui a regra pum. I casos regular-se pela Resolução, c 0 artigo
Isto, veia o nobre Senador o que se segue.
pôde pas:snr.
·
0 ~'":, DUQCF. ESTRADA: -- Por ter vistn
todo o Projecto, e as emendas, G que fnco a~: J
Posto á votação o art. 2", com a
mln.bas reflex~c.s; diz .aqui (leu); manda-se
emenda da Commissão, foi np]Jrovarlo
nqm qnP. o :\!Jmstro seJa o Relator, que pas· ;
n~ conformidade ria mrsma rmrnrla.
1
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for<;ada; v~jo bem que se mande que o Juiz
ju!;;ue por si só, e d•' appella<;:io para a Relação, afim dr. ~ue hajam a~ duas instanclas;
o que n;ío acontecia, quando o Juiz le\'al'a o
feito, para o decidir em Rela~ão, que neste
1 caso julga1·a uma s<i instaneia; mas querendo
j tirar a l':!ntagcm das duas instancias, yejo
que se cahe no incoiii'eniente de distrilmir
forçcoumente cert.1s causas, ao Juiz da Corôa,
da Correição do Crime, etc., todos ~rembros
da Rr,lação.
O Sn. CAnxmno rue CAMPos: - :'ll'ão ficam
abolidos estes lugares; a differcnr;a que ne!Jes se põe 6, que jul;anrlo estes juizes at6

O Sn. CARXEIHO 1m C.I~!!'Os: - O artigo
est<i bom, e deye cm consequencia passar, porquanto do modo fJUe a Commiss:io o propõe,
fica. tudo reduzido a duas instanrias, como a.
Consütuiçfto determina.
O .Sit, VIscoXIm 1m CosG0:\'11.\S: - Parece
que passando o artigo, como está, lfcam extlnctos os Juizes de Corôa c Correição do Crime; o que me parece um modo Irregular para
aboli!' lugares; não se dizendo positi1•amentc
que estes lugares estiio extiry<:tos, vão os feitos agora com adjllnlcs na sua .\fesa, julgam ::'.go·
a rstcs juizes, e elles olhando para este arti;;o, ra só cada um del!es na causa que J11e peracham-se impos:;ihilitados de julgar, ·porque a tence, dando applicaçfio para a Helaçilo. Pelo
f<ua doutrina nfio lhes é appl!cavel; e fica- que toca á d!ssibuici!o for~ada de que f•1llou
se em duvidas intermina1·eis. -Esta materia o nobre Senador, eu niio sei em que c!la conprrli:t uma Lei regulamentar, e o nobre Sena- sista; porque não se pórle chamar distribuiçfw
dor Sr. Visconde de AI cantara, sendo :llinistro forcada que o Juiz da Corôa julgue as causas
ria .Justi(;a, j;í fez a sua Proposta, que julgo que pertencem no seu Juizo, o mesmo a resfoi emendada na outra Cmnara, c!le envolYe peito da Chance!laria, Correiçfio do Crime.
todos os o!Jjcdos, ~ue r,wio liga.dos pelo sysr.e- etc. Como este:; lu:;nrcs ainda se não extinma ria Hcbr;iío, c estas emendas de remendo, guem. as causas fJUC lhe pertenciam. ainda
em l'ez de facilitarem o andamento dos negc- continuam a per~enrer-l!ws, com a differenr,:1
tios, e aclar;u·cm a justiça das partes, me porém de rrs julgarem s<is, em \'irtude desta
parece fJUC vão ·barulhar tudo. -Eu lembrei os Lei, e não com adjuntos, como o t~m feito até
dous .Juizes õa Corõa e Correlção do Crime, aqui. O que eu acho ainda G a respeito dos
casos de morte, porque nellcs o Corregedor do
~ue por esta doutrina nüo podem trabalhar.
mas outros ha, de que agora me nflo rc(:OI'Cio, crime os lCI'a\·a á :Hesa p;rande para ahi se
tii:cidirem, sendo ellc o Relator, mas não 1·ejo
que ficam nas mesmas circumstancias.
O Sn. llt:<in: EsTII.IllA: - Eu creio que aqui prol'id<,ncia para isto, e talvez seja preufw ficam abolidos os Juizes dn Corõa e Cor- ciso fazer para este;; ca;;os um artigo addir.ireiçiio do Crime, como julga o nobre Senador,- vo; parece que, pelo sy:,tcma da .Lei, {le1·ia
mas o que cu noto é uma distribuição forcada: o Crime sc1' jul;:;·ado pelo .Juiz e depois na
t leu o artigo); {!aqui se vê que os Juizes da Rclaç;lo, !lias r•u juJ,;') que ef'te caso como o
Corõa, da Corrcicüo do Crime, da Cbancella- mnis ;::nll'c, rlcl'eria ri<'rinrnl'-S0 explicita!:!le!!ria, <!tC., a quem eram mandados os feitos ain-l te; finalmemc, os nobres Senadores da Comda se lhes mandam, donde se vG que estes I mi:;siío podcr;ío nc!urnr mais esta mntcria .
.Juiws n;ío ficam extinctos; mas a distribui·/
O S1:. l\1.\T'I'.I B.ICI·:r.L.\It: - Eu estou prer;üo l'or<;ada é que me niio agrada, e não sei \'CUido ·prlo nobre Senador c sómente me !empor que n:ío hflo de correr os feitos por todos.~ bro dize1·, que cstanrlo decidido aqui, que csEu ercio que a Commiss;ío se lembrou de que ) tcs juizes, como o da Corôa, da Correição do
lodos os Projectos, que têm apparecido sobre Crime, etc., n:i.o acabam, mas que ficam jula supplknçilo. não faziam mais que mudar-lhe ; ganrlo sós. nas .Tuntas de .Tustica das .Proyino nome par,, Relação, ficando tudo o mais, c / ci:Js, onde o Om·idor da ·Comarca julga só tampar isso tem encalhado; este, com effcito, ai- J bem, ni depois tr.r voto como Relator na Juntera parte elo systema actual, mas altern-o de I ta. e nii.o sri então como se ha de nlli applicnr
um modo que me mio parece bom, porquanto : esta doutrina, sem excluir o OuYidor da mest
d:"t .Tuizcs certos dentro da Casa para certas . ma .Tunta; aind;l. me resta cst:t dul'ida, que
•·aw:ns; r ,, isto ao que PU chamo distribuiçilo · n~o vejo drcirlida na Lei.
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O Sn. :l.r•.,mrn.\ E Ar.nt:Ql:EnQn:: - Sem· : porque afinal 0 a Rclaçilo, quem decide de·
pre uw parec~c que es;c artigo não soffrerla finitiwmentc. ueru ~,;ta c!outrina é no1·a; um
·c!ul'itl:t na sua intc•llie~ncia (leu); esta dou· ·,Juiz eonsernulor <los Fraueczcs r! cu j[t um:~
trina é c.:m cffeito m;rlto clara. Com o rc- /sentença de morte, c ha1·cntlo dUI'ida uma
curso de appe!laçftc>, ·ficam supp.rimido!l' os : Carta •P.cg-ia dcc:idio que qualquer .Juiz Crimiaggrai'OS ordinarios; os Juizes decidem por : na! podia d·•:r· a. sente!lr;a. Pelo que pcrt;•uc·P

si· süs, c niio appcllam para. a Relar;fw; nncl~1 i ao .Juiz da Corõu c ela Chancc!iaria, ainda

mais me parece pr·eciso explicar. Ap·parece : tlir~o quE ~c os fd~os que :ti!i penc:rci:un poagom o caso do Otn:idor da Comarca, que vai : clcm ir a outro~ Juizes, este::; lugares estllo
ser l'ogal da Junta de Justiça; este Projecto 1 extinctos, como diz o Sr. '\'iscondc ele Congotem em l'ista que todos os crimes 2:ejam jul- nlws, mas se lft ha de ir por fcr~a. ainda di:;:>
g~dos por Jnr~dos, porque a ·Constituição as- CJUC ha distrihui~ão forr:~da.
sim o manda e creio que se deYe cnmpri1·,
O Su. VrscoxnE m: CoxGoX!J.IS: - Eu cs·
sa!Yo se se nfto quer que a Constituir-ão pro· tou de conformidade, urua Yez que se tem
s:ign.! E pura que c! rir falia r cm Jnnt:!s de mos: rndo qu1~ se ntw exti!lf;"•lrm por esta Lei
Justiça, que nilo podem existir com o nosso os .Juizes: da Corõ:r, etc., JlOI'IJtic acho que
systcma '! Nas Províncias hüo de julgar-se os sendo estes lugares criatlcs por Leis, por Lei
crimes por Jur-ados. e enHJuanto não estiLO ; tr:mbem àe1•cm ser exlinctos. quando se ache
estabelecidos:, faz o Juiz do Crime, o mesmo coni'Cnicnte, mas nunca por 111:1 meio tfto iu·
que faz o da Côrte. Tambem n5o l'cio a que directo, como o durem-se as suas attribui~ões
sei:t a distribuiçüo forçada em que fa!lou ou- 'a outro;,, sem se dizer que cs lugares cs:ão
tro nobre Senador. até agora é que essa clis· :abolidos; era a ist.o que cu me CJlpunha; mas
tribuição forçada existia; mas além disto, uma I'CZ que as funcçõcs lhe r:cam aind<t per·
leia-se o arci-go ·1", e ahi se acha o correetii'O tcncendo, estou pela doutrina elo aJ'tigo; topara tudo; o Governo fica habilitado para tla1·ia, ainda dig·o que, estando a ::pparecer o
isto;· nflo nos pôde restar o mai!õ. pequeno c:;- Cot!igo tio Proee~so. c o Reg-ulamento das Hecrupulo, o Juiz do Crime, o do Cii'Cl, o d!t lações, julgou-se intempestil·o estar a faze:·
Corõa, etc., julgam por si, como se tem dito mudan~as prorisorins, que ncccsmri:lln<~nte se
1
cem ''ezes. e dão appellação para a Reln~ito. hfco de tornar a clesmnnchar qu:mdo se fizer
Emquanto se não estabelecem os Jurados, ju!·/ a organizaç:io total do systema de julgar, o
gt!m estes Juizes; e logo que se organizem I que eu prnso nGo cstú longe; comtutlo cu rolo
aquelles, estes Juizes entram na ordem dos . pelo artigo adclilil'o.
outros julgadores.
0 SR. DUQUE ESTRADA: - Vejo que se 1
Posto (t I'Otar,ão, O :!!'ligo ~" adclltiinsta sobre a distribuiçiio forçada cm que eu
I'O, e foi ilJlprovarlo tambem o art. ·I".
fallei. A minha mente foi oíferccer {L consi·
Seg-uio-sc o art. 5". tamh0m ad<ii·
dernção da Camnra que. como o nobre Sena·
tivo; acerctL do qual clissc
dor o Sr. Visconde de Congon·hns suppoz ex· 1
tinclos o:; Juizes da Corõa, Correição do Crime,
O Sn. Ar.~mmA E Ar.m:Qt:J:!:Qrl': - Reco·
etc., não ficavam de facto supprimidos, por- nheceu-se a diíficultlade que ha1·ia em acabar
que a e!les mandava o artigo distribuir ccr- com todos os agg-ravos de Pc~i~iio; porque ,.c
tos feitos, c se o artigo assim o marHla, esta / por uma parte se ganhava com a extinc~•io
distribuiçflo n:io é forçada? Sem duYida que/. deste motivo de retanlamento nos Processo:;,
(•; disse-se que assim cr;, até aqui; convenho, por 011tra parte se perdia muito fechando-se
1
mas isso prova que agora o nã~ é? Fallou·se ; a porta a um recurso que as partes têm condepois na pena de morte, e disse-se que o i tra as injustiças dos Juizes de primeira insCorregedor do •Crime le1•a os Autos para se i tancia, que podem embaraçar que os litigan~cnte~ciar
Rcla~ão._ ondo ha reaLmente. ; tes instruam os seus Processos de modo que
uma mstancrn; mas eu JUlgo que lambem este i para a sep;unrla instnncin Yít bem clara a sua
caso est'{L comprchcndiclo na regra geral, c I justi~a. A ·commi>s~o !omou um melo termo,
que o ·Corregedor deve sentenciar por si s6, e ; estabelecendo que os aggra.l'os se decidam com
dar nppcllação, no que não ha risco algum. I prrsteza; pois que se faziam conclusões ma·
1
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OHa!:i para é;:)tas UtJci!:iõcs; dctcrmiiHl·;;e agora tcncia dos aggrat·os de l'eLiçiio, que tonuun
que o Juiz examinando o feito, faça exposição todo o tempo. Além de que, não vejo ra.zão
lia matcria para que os ju!g,Hlorcs se imbuam para que tal recurso se conceda sú ·áqne!Ics
ncJJa; dizia eu que lcrasse depois os Auto~ lftigantcs, que moram dentro das ii lcguas
comsigo para os cxamin:u· melhor c com ma!s do distrlcto da Relação, c não aos outros, é
miudeza, c que n:t seguinte conferencla [ize; uma Jcsignaldadc da Lei que nflo p<idc ter luse então a cxposiç:io circumstnnciada, c se gar pela unica diffcrcnca do domicilio. o~
dceid!sse; nws os uobrcs :IIembros da Com· ll!Oradores das 5 leguns podem par uma silll·
missi">o julg~ran1 r;t:c ~c perdia umu confercn· p!es peti~ão fazer parar a causa principal, c
d:~. c cm melhor que ~c decidisse lo:;o na pri· os de fúra deste termo têm de fazer tirar
cópia dos autos. c o processo anda para dian·
meira.
te,
emquanto o a;;graro se decide. E~ta
Quando
O S1:. c.u:sEir:o IJI; C.t.II!'os: se aprc::.cn~ou e!::ta ncsolução {l Uiscu:s::;~to, pon- desigualdade de diJ·eitcs nüo tem fundamento
derou·se I]UC, pura que se tirasse del!a al:;um algum, c é inconstitucional, porque a Lei clc,·c
fructo. det·fa harmo!Jizar o mais que fosse ser i:;ua I para todos. Eu proporia que ~P. ~,_
possivel com o Regimento que a nclação ain- !luzisse todos os Ub":;rat·os aos chamados de
da conscJT:t, c CJ~O ~:ic ntlO pDJe mudar sem iu:;trumento, por rlous motil'os: 1", porque scn·
do mais dispendiosos, não animariam tanto
un~n. reforma cornplcta; ezn·íou-se, pois, tí Comos
cbicaneiros a lançarem almsivnmcnte mfw
misu1o, para fncr o que .fosse possível uesta
dclles
com o fim <le fazer par~r o Proces~o. c
p:1rtc; mas cu n.:io que a. Commiss:io poui~
ullh·iariam
muito o trabalho da Rclaçüo, que
alndn. adi:mt!!r u1n pouco mais, sem incun,·cnientc; niada restam os ag-gravas de rJetiGtio; pelo methodo que vai trabnH1:~1· carece ele
c nüo t•cjo moU1·os rot·:e~ para os conscrrar. muito mais tempo do que até aqui; 2", por·
Sendo clnro o fJIJallto ellcs tomam tempo ü. que se acaba a de~i:;ualrladc ele l"antagens para
Rclaçiio c embarn~am o andamento dos Pro· os CJUC casualmente moram dentro c fóra rlai\
5 Jeguas do districto da llc!açiio; offcrcccrri
ces=ü~. CGJn a Hci:t~~io tflo sobrecarregada
de trabalho com a multiplicidade destes a;· portanto neste sentido a sec:nintc

gravas, cu acho impo~sivcl que reste tempo
para decidir os feitos cm conferencia. aboli·
das as tcnções, porque com 20, ou Inais a;·
gravas r1ue se offerecc:n cm cada conferencia,
é !lara mim claro que, ainda durando a Rc·
lar.:io até a noite. s·e 11:io po1lcm fazer essas
conferencias s:.mur.tanc.o,mcnt.~ com adocisfto
dos ag:;ra1·os no mcsn:o dia; por outra parte,
lambem sabemos quanto cllcs favorecem a
chicana, e quanto os dcmandistas se apro,·ci·
:am dcl!as para embrulhar c retardar as de·
ci~·õcs na instanda inferior. Eu \'cjo quanto
o:; .Turisconstiltos, ainda Portuguezcs, siio op·
postos a esta CSJ!Ccic alJu~it·a de t·ecun;o~; e
licmai::;, a. PropoBt~t qt:<~ ~c aprt!:;cntou na ou·
lra. Canwra para o nl';.:imcnto da:; Rclar,õcs
tambcm os eliminou; e para que o~ h a,· cm os
nõs conservar. qnantlo me parece estarem em
t·ont.ra<lic~<io com a publicidade fllle se prc·
tende? Di;.:o que e"l:io cm contraclicr;<io, por·
IJUC já ~c t·io qnc• n:io sr podiam r:onl.innar
eom ;t:; tençócK, c <Jil<! as causas 'lliC até :;o
d<:ci.uiam Jlor csto ntodo. se deviam <u;ont
decidi!" por con rercncla, c en mostrei que a
coufcrrncin cn1 inrolnpal.irel cem a snh~;!s·

E~IEXDA

l"icam cxtinctos os Aggra,·os de Pcti~ão,

c os casos dcllcs serão reduzidos a Aggrn.,·os
de Instrumento, sa!l·a a rcdacr,ão. de CrJ.mpos.

Ca.m.,lrn

Foi apoiada.
O S1:. Dt:(Jn: E:;'I'Il.\ll.t: - Eu sustento o
artigo tal qual cstít; inclinando·me mais a
que o rclatorio se faça na primeira confcrcn·
ei~. cm que apparccc o fci t.o, c isto por bre,·icl<Hle, !>ois ~ue de outro modo l1a cm Iu:;ar
de um dos relatorios. Pelo que pertence á
snbstituiçJo dos Ag:;rat·os de lnstrumento aos
de Petiçito, cu não estou por c!la; porque,
11ll'm ele qul' nadn se g-anh,1 por esta. murlnnt:"n, oiJrig-amO!'i ns parte~ íl tirarem ·na C{u·tc
um l.t·:u;laclo inutil, fJllilnrlo podem ir os pro·
prio:; Auto; Íl Rclar;<1<•, · rlu IJIIC n:io rr:mlta ln·
courcniente nenhum. Se fõra uns r, JcguaH se
usa do .-\ggrat·o de Instrumento, .;, porque,
dndo os proprios Autos não se possam perder
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sC!ldo conduzidos por c:uninhclro:;, fJUC niio rer f!UC fJUCUJ mom ao pé da fonte ande tanto
têm a responsabilidade como os fiei:; dos fci· ) caminho pam encher o cantai"O, como fJUc:l.
tos; é uma despcu:. que se não pó de crilar I mora longe. lJiz·se que muilos J uriseou:ul~.•o
á:; partes a scguran~a do Juizo; se nisto lm 1 se têm pronunciado contra esta espec1c or;
desigualdade de Lei, é a isto a que cstú su· ! aggravos, até ultimamente as Cõrtcs de Li.=·
jeito, quem é domiciliado longe dos 'l'ribu·/ boa; mas quando se quer thcorizar :;obre u:u·.,
naes; não pôde evitar-se esta desigualdad·;; j materia olham-se pelo lado dos inconreni~n·
clla existe em todas as depcndencias; quem 1 tes as cousas que se r]ucrcm rcprorar c_ ll_'lü
mora longe da maior Alçada lm de forco~a· lado das vantagens o f!UC se quer adnutur;
mente ter mais ineommodo do que quem mora I justamente é ussim que :;:c tem d•:scorriuo
I>ci·to; c só se ·poderia evitar e;;te inconvc· \ nesta matcria, mas pesando-se bem as cousas
nientc cstn.bclccendo segundas iustancias cm , por um lado c outro, afinal ha uc rer·s~ do)
todos os pontos elo lmilerio; ora, porque 1 que lado está a conrenicneia. O mesn:o l!obrc
aquelles que muram fóra da~ ;; leguas estão j Senador se nao anima a dizer <1ue oc abulam
cm circumstancias wes. que não poucm dei· I os Aggraro~;; de Instrumento; c purqnc'l J'ur·
xar de soffrcr um incommodo, ha de obrigar· que conllccc a ~ua necessidade; c o que per·
.se a quem mora perto a ter o mesmo iucom· ! tende é fazer mais geral o defeito QUe d!cs
modo sem nc~c.ssidade? XfLO \'Cio para que: i têm, fazendo gastar. m~is dinheiro ao_s uwr:l·
purquant.o este Incommouo, que se f<IZ ter aos 1 dores dentro do <IIstnct;o d;L Rcla~ao, sem
moradores de dentro das 5 leguas, nada sabe alliviar nada os outros que ticaw c:omo cs~a·
:hll.iviar aos r1ue mora1u Córa, r>erdcrn uns vam. A opinião do nobre Senador cm querer
pum nada ganharem os outros. E' logo total· que todos :;;e apro,·eitem igualU1ente da Lei,
mente inutil ou antes é prejudicial a mu· ,; um bcl!o Ideal, é uma utopia, que nunc<!
dança, que pretende o nobre Senador na :;;ua 1 "c póde conseguir senão na imaginaçrw, nad«
emenda. Além disto, eu niio vejo que se pos- se póde obter quando se querem tocar esse.>
bam abolir de todo estes aggravos, deixando ocllos ideacs.
só os do auto do processo; estes não siio
O Sn. C.IU:\EIIto m; C.,~u·os: - O nobre
senüo uma cspecie de pretexto, que a parte faz Senador chamtt bcllo iueal e utopia ú minha
contra o dcferimen:to do Juiz de primcir:l. proposição; não é ideal, é mui to real, porque
iu~tancia, e que niio lhe remedeia o mal que a mesma propo~ta se verifica nos domicilia·
o mesmo Juiz lhe pôde causar, tolhendo-lhe dos fóra das 5 leguas. O nobre Scnadór olha
o seu direito; por(]uc depois de findo o pro· só a questão pelo lado da dcspezt! no1·a que
cesso na primeira instancia, c subindo á oc- se obrigou a fazer aos que até o presente po·
gunda por appellaçiio, já o mal nüo tem rc· dem usar dos Aggra,·os de Petição; mas cu
medio. ao ponto onde ~sta\·a, quando se in· fundo o meu ·principal argumento cm que,
tcrpoz o aggravo no auto do Processo, e isto nos Aggravos de Petiçüo nüo pára o Processo
fartt as causas: intermina,·eis. Conheço que se não o preciso tempo para tirar o tra:;;l:lrlo;
a chicana abusa muito do~ aggrm•os de peti· e é esta a. principal vantagem do Aggmvo de
ç~o. requerendo as partes futilidades que o Instr.umento; os chicanciros abusam ordina..Tuiz não pódc deferir, só com a vista de ag- riamentc do Ag;>;ravo de Petição, para ganh:Ir
gra.Yarem c fazerem parar o andamento. mas tempo e porque lhes custa barato; mas pela
l•a o correctivo de condcnmar o advogado; c minha emenda niio tem nenhum nem outra
finalmente este mal é muito menor do que o cousa e o Juiz que nega a Justiça tem sempre
que pridc causar o Juizo que embaraça á pa:· contra si o Aggravo de Instrumento, que por
te o uso do seu direito, c põde transtornar o clle produz o mesmo· cffcito, <JUC é 0 Prori·
feito de modo ~uc s:e n:io pôde mais rcmcf!lar. mento que se dú ao Aggravo na Relacão. :-;:'10
\"ato, portanto, eonlra. a. emenda ultimamente se quer que quem mora perto da fonte ande
propoHta.
tanto como quem mora longe para encher o
O Sn. Ar.~n:w.\ I-: ALBt:Qt:EitQl"E: - O no· cantaro, mas que quem mora perto não lir~
bre Senador autor tia emenda deixa ficar os mais agua do r1uc quem mora longe, c a)>pli·
Ag-graves de Instrumento, e quer reduz;r a eando ao caso, niio se quer incmnmodar sem
cllcs os de Pctiçüo. fsto é o me~mo que qu~· I necessidade a rJUC1!1 mora dentro das 5 leguas,
J
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gucr<>e, sim, que nilo tire mai.s vantagbllti I
. abusivas' do que quem mora fóra dellas.
1

I

na sessão anterior Jlaviam ficado
adiados pela hora; e para fallar sobre a lllAteria, pedio a palavra e disse

Tendo dado a hora, o Sr. Presiden.
te marcou para Ordem do dia: 1•, a I
O Sll. DuQUE EsTJtADA: - 'l'em·se feito
~ontinuaçii.o da disgussão adiada pai<~ grande abuso dos Aggravos de Petição, eu
hora; 2', a 1' e 2' discussão da n1· (não duvido, porque Ianca·ndo-se mão deste re·
soluçu,o vinda da Gamara dos Sr.l. curso, gue amplia o direito que cada um tem
Deputados, declarando Cidadão Bra3l· a mostrar a sua justiça, evitando as arbitra·
iclro a Alexandre lltarla de Carvalho; ) riedades dos Juizes, PTOcrastiuam-se as de·
~". a ultima discussão da Resolução /mandas por multo tempo, inventando os Ad·
que cria varias cadeiras na Prov!n· 1 vogados mil pretextos para terem occaslão de
ela do Coará; e em seguimento as interpôr Aggravos para terem occasião ou·
materias já designadas na Sessão
tra parte, acabando-se este recurso, ficam as
tccedente.
1 partes i-nhlbidas de patentearem o seu diLevantou-se a Sessão âs 2 horas e reito, porque o abuso, que se pretende reum quarto.
mover dos demandistas, va.i appaTecer nos
J ulzes da 1' instancia, que se não forem probos, podem prejudicar gravemente a Justica
; das partes. Se o mustre Senador, que hon·
SESS,~O ~9·, DE 11 DE J'GNHO DE 1831
i tem pretendeu abolir os Aggravos de Petição
I
, guer abreviar o tempo, eu não vejo esta vanPRESIDE:I"CL\ DO SR. I!ISDO CAPELLÁO·~!Ó!l
tagem, porque na substituição, que quer fazer dos Aggravos sem motivo justo, tanto de
.Discrtssrio do Pmjccto de Resolução sobre os um como de outro modo, com a differenca
Actos das Relações c mais Oorros Judi- que aggra\·ando-se por instrumento, mette-se
ciarios. - J:!iscussrio do Projecto de Rc· de permeio o tempo para tirar o traslado, e o
solução sobre a creaçrio das cadeiras de feito principal está parado; quando pelo de
Philosozihia, moral, rhetorica, geooraphia Petição sobe Jogo para a Relação, e póde ser
e jrancez M capital d.o Oea·rá. - Discus- i decidido em menos tempo, porque aquelle até
são das Rcsol~ç~es sobre o tem.po que as tem Emba.rgos na Chaneellaria; e finaJ.men·
Oamaras Munzc1paes àet>cm apresentar : te, que importa que, em quanto o Aggravo
as suas contas.
de Instrumento se não decide, o Processo con·
tinuem se dando a Relação provimento, tudo
Fallaram os Srs. Senadores: - Duque (desanda e volta ao ponto onde se partio? Diz
Estrada, 10 vezes; Almeida c Albuquerque, 12 o nobre Senador que pôz a emenda que se
vezes; VIsconde de Alcantarã, 2 vezes; Car-~ deve igualar em direitos a quem está perto
nelro de Camp:>s, 6 vezes; l\Iatta Bacellar, 1 da Relacii.o, e quem está longe; ninguem du·
vez; Olh·eira, 1 vez; Evangelista, 1 vez; vida que os direitos devem ser iguaes, mas
Santos Pinto, 2 vezes; Saturnino, 2 vezes; o que é impossível é fazer as commodidades
·Conde de Valença, 1 vez.
iguaes; ellas depen'dem do lugar em que cada
um mora; e por força que quem mora perto
Achando-se presentes 27 Srs. Sena- dos Tribunaes ha de ter vantagens a quem
dores, declarou-se aberta a sessão; e, mora longe; Isto é da natureza das cousas.
lida a acta da antecedente, foi appro- Tambem nas Appellações, quem mora perto
vada.
dn. Relação ha de ser deferido mais depressa
do
que quem vive longe; e nem por isso se
Continuou n discussão do artigo 5•,
add!t!vo, posto pela Commissão de ha de dizer que as Appellações interpostas
'Legislação sobre o Projecto de Reso- na Côrte ae deve demorar tn.nto como se
lução relati vo aos actos das Relações, viessem de longe, para que todos soffram o
e mais Corpos Judiciarios, ·conjunta· mesmo; semelhante doutrina seria absurda.
mente com rt respectiva emend11., que Não estou tam bem em que o .Aggravo se de·
43
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cid::t na 1" Conferencia, isso obrig-aritt o Juiz : o JlHti:; nutis geral! E' doutrina que eu não
Relator a impro1·isar, quando o Aggravo fosse adopto. Os Aggruvos de Petição devem [l'l·
apresentado na vcspera do dia da Relação,' r&m ser levados li ReJaçfto dentro em 10
póde levai-o para casa, estudar a materla e dias, sem dependcncia de Compulsoria; c lw·
fazer o Relatorio na seguinte Conferencia, sem / vendo 3 conferendas por semana, abrevia·s~
que faça dous relatorios conw parece querer· o tempo o mais que é possível, porque na 1'
se, segundo a r.edacção do artigo; cu digo, conferencia em que é apresentado, emquant•J
pois, que a exposição se faç::t na conferencia o Relator revê o Aggravo para fazer de]l'Jis
em que se ha de decidir o Aggravo, o qual a exposição, continua;m os outros trabalhos.
ta.mbem deve subir independente de Compul· A Compulsoria. deve abolir-se, porque sfto dcs·
~oria; mandarei para isto uma
pachos que se dfto no fim da Relação sem
se ver nada, nem o Juiz que despacha refie·
EMEXDA
cte. Eu mando {t JI;Iesa neste sentido a mi·
nha
A exposição, que o Relator deve fazer,
E~IEXDA
serli na Conferencia, em que se ha de deci·
dir o Aggravo, o qual deverá subir indepen·
.Para se co!locar uo principio do ar·
dente de compulsoria, dentro de duas confe- tigo 5":
rencias do Tribu·nal. Sa!Ya :1 Redacç:i.o. - :
Os Aggraros de Petição serão lcmdos :10
Du.q1w Estrada.
Juizo superior dentro de 10 dias da publica·
O Sn. Ar.)miD.\ E Ar.nrQwEHQGE: - Esta . çfto do desp:~.cho, que deu occasião ao a;;-r;m·
emenda faz andar p:~.ra traz tudo quanto pela vo, e sem dcpendencia do dcsp:~.cho compu!·
doutrina antecedente se :~.diantou; o nosso fim I sorio. - ,t/m.d!la c A lbuqucrquc.
é poupar tempo, sem que se exponham a~ i
purtes a ter decisões dad:~.s de improviso. Se f
Foi apoiado.
o Relato:- tem o Aggram em um.a confcr.:u·J
O Sll. DcQm: EsTJ:.\Il.\: - A cmcnd:.! do
cia, porque h:~. de dcix:~.r de apro\·citar o
tempo pa.ra fazer a primeira exposição da [ nobre Senador .-ai de :~.ccürdo com a minha,
m:~.teria, que faz o objecto do Aggravo? I.:to ! pelo que toca. a nfto querer a Compulsoria,
lhe é muito possível, porque não se diz 1ue que cu tam.bem reprovo; c pelo que toc:1 aos
esta exposição seja circumstanciada; c eJJ~ : 10 dias, eu não duvido disso; mas aind:~. não
pôde alli mesmo. ver o que tem de expür; [ estou satisfeito quanto aos 2 Relatorios; eu
entretanto, muito se ganha com Isto, porqut) I assento que nad:~. se ganhando com cHes, peros Desembargadores, que o ouvem, dirão sa· 1 de-se tempo; nad:~. se ganha, porque nito sei
bendo que rnatcri:~. tem de decidirem, c vi:o I que se possa fazer reli1torlo profícuo p~;
para casa estudar; c na seguinte confer.en· quem vê o feito na Rcl:~.çiio, distrahldo ;;or
cia ·nfto estiio novatos, quando o Relator faz outras ma.terias, que se estão trat:~.ndo, c r.
a exposição c 1·otam com mais conhecimento que multas vezes, até lnYo!untarl:~.mcnte,
de causa. E' esta a pratica seguid:~. no Trl· prestar:i. attenr,ão, abstrahindo do que !~; ~
bunal Supremo, e sobre a qual iit temos ex· deste modo, que poder:i. dizer de maneira qu~
pericncia. Estou cm que o AggraYo não dev.) os outros, que o ouvl.ram, fiquem imbuiclos.
depender de ·compulsoria, que não sel'\'e SP· de sorte que possam ter bases pum cstudal'
não para demoras; esta pratica é absoluta· em casa? Eu ·creio que isto de nada sen•?;
mente inuti!. Pelo que toe:~. a. querer-se redu· por outr:~. parte perde-se depois todo o tempn
zir todos os Aggravos a Instrumento, não vejo 1 que o Relator ha de gastar em expúr o seu
nisto mais que um gravame ao Publico, um Improviso, que poderia ser aproveitado r.m
beneficio a nin!;'uem senão aos Escrivftes, qu~ despachar os outros negocies. Lem.brc.-s~ c
lucram no feitio do Traslado; se se conserya nobre Senador que o rim por que este Prcjc·
este incommodo nos lugn.res lon!;'e da Rela· cto foi i1 Cornmissão, foi para diminuir o ex·
çfto, é por~ue nfio h:~. outro rernedio; ma.s pedientc dos Aggravos, de modo ~ue restassQ
porque se n:1o p6dc .remedin·r o mn.l que sof· tempo pn.ra decidir por confcrcncias n~u!l!o
:rre quem cstit longe consolc·s~ com se fazer quo se r~zl:~. por tenções, c com n doutrln:•
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q~<e srJ :t;l'.'•·>enta, eu n;!:J vejo diii:inuiç:lo ;te- 1 que, só!llCJite com os Aggra\'OS no A-cto do
nl!uma ele trabalho na Relação, pelo que toca i Processo, uão se <laya, todo o :·ecurso ás paraos AggmYos. Se o Relator Yir o feito em i tos, porque aquelles feitos, q:;e não subiam
sua casa, toma, todos os apontamentos, que : á superior instancla, ficavam sem que 0 Ag·
lhe ,;;iio necessarios, o faz a sua exposiçilo com ' gra\'O apparecesse e por consequencia inut!•
todo o ·conhecimento de causa, e de modo que l!isado. E' preciso porém que nos lembremos
I
possa ser bem eu tendido, e tira-se fructo do que taes causas não são sobre décisões de diir:tlmlho; o que não acontece lendo precipita- ! reito, isto é, para se conhecer de que parte
damcnte no melo de uma discussão de ou· I está a Justiça, mas para fazer cumprir o
tros objectOs, que por força o hão de per- i que já foi julgado; quero dizer, silo causas de
turbar ou aliás lia de parar o Tribunal, para / execuçiio; os AggnlYos nestas causas só porlepois gastar tempo om dizer o que mal sabe, I dom 1·ersar sobre a inexactidão do cumprie fazer perder ainda mais tempo aos seus mento das sentenças ou por se não guardacolJegas; eu não pc;sso a.dmittir estes dous rem as fórmas, que a Lel prescreve; por
l~ela.torios pelas razões que exponho.
exemplo, se uma pa·rte é notificada para. dar
O Sn. VJscoSilE DE AU:.\Xl',utA: - Eu es- bons á penhora dentro em 2·1 horas, e no
tou con1·eneido, Sr. Presidente, que de nada/ fim de 10 o Juiz o manda desapossar de seus
serrem este~ ,\gra\·os, tanto de Petição como bens, aberra do seu deYer; então póde in·
de Instrumento, c ainda mesmo a certos res- terpôr a parte o seu recurso, c os Autos sepeitos os chamados de Auto de Processo. Os 1 bem [l Rclaçilo: fóra do casos taes, nunca
deus pl'imeiros só differem em que na occa-l ha Aggrayos no Auto do Processo, que dclsiiio da docisüo, vão, no 1", os proprios Au-1 xcm de ir ao Juiz superior. Ccncluo do que
tos, c no 2" u.ma cópia; mas em essencla le1·o dito, que só estes Agg-ravos se devem
e!les sflo uma c mesma cousa, quanto ao cf- adrnittir e os outrr.s tanto de Pctiçfw, como
feito que produzem na causa principal; e qual ãe InsLrumento, devem ser banidos do nosso
é este effcito? E' nenhum! O Juiz de mor iôro; é uma Jurisdicção gotica, que nehuma
Alçada julga como ontr.nde pelo corpo do pro- ;.;ação admitte; taes recursos nada sen·em
cesse, .sem se embaraçar com os Aggravos para aclarar a justiça ·dos litigantes; mas s6
·que por incidente têm appn.recido, e obra au· para fornecer meios de traspassar e enreàar
torisado pela Lei; Jog-o qual é a utilid:LGC as demandas, fazendo-as demorar mczes e anque nasce par:t a Justiça das partes so::.r~ nos, e finalmente fazer triumpllar a quem
o ponto primordial? Xenbuma. ·Os mesmos não tem a justiça de sua parte, e que se mie
Aggravos no Au1.o do Processo só servem de taes chicanas; c faz ·muitas vezes esmopara se conhecer que o Juiz inferior deixou rccer a outra parte que o abandona de mede fazer o seu dever nesta ou naquel!a ;Jartc; lllor grado, sujeitando-se antes a uma ruinosa
e ter por isso uma pena; mas isto é em :-ela· composição, depois de ter despendido muito
~;1o n.o Juiz da 1 instancin, c não QoiU rela.- dinheiro, c muitet. paciencia; e o m~u voto
· r,f:.o 1i .Tustít:a com que a Alçada superior tam ! é que o artigo se reduza os tcrn1os .si~~ pies
de julgar. )las estes Aggravos apresentam ao de quo ficam extinctos os Aggravos de Petlmenos um fim salutar, que é a correcção do ção, e de Instrumento.
Juiz; quanto nos outros, \'Crdadeir•tmente de 1
O Sr.. AommA E ALnr:QL'El!QLT.: - Eu
nenhuma utilidadP. süo! ;.;en!Juma Jurispru-j não posso combinar de modo algum. as midcncía os admitte. Diz-se para se defr.11der a \ nhas idéas com o que acabo de ounr: eliasua conscn·a~üo, Que por meio delles se ovi- mnm-se os Aggrayos de Petição, e de Instrutam as prc\·aricuçõcs do Juiz de inferior lns-1 mcnto Jurisprudencia gotica, que só ser\·e
taacia, cortando cm tempo os males que po- .para fazer durar as causas mczcs e annos!
dcm cansar fts partes com seus despachos; E traz-se para se provar isto. que as outras
mas se o Juiz obr:t. contra direito, tem a Nações não os admittem; est{L montada a.
1
pa~t~ 0 rcr.nrso da Appcllnção, c se não obm sun fórma de Processo de outro modo, mns
rontr:1 direlt~. nada hn ele ?ffens~. O que aqui se os mosses Aggrm·os fazem du~ar U.:' couj:'l se prorl11::w em outra r!Jscussuo, c que pa-, sas mezcs c annos, ns outras ':'Jaçocs tem ou·
·.rcceu ter alguma. for~:' a este respeito foi : tras cousas, que lhes fazem durar ns suas,
1
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100 nnnos. Deixemos estas comparações do que uma espccle de Protesto, que a parte faz ..
que temos e o que têm os Estrangeiros, e contra a decisão ou despacho lhe causa na.
Tejamos as cousas nos seus ef!ei tos; não occaslão em que o Juiz o profere; estou por·
precis~os destes exemplos.
O Juiz de 1' tanto que é uma lacuna que fica no nosso
lnstancla não dlffcre a uma parte no que fôro a suppressão total dos Aggravos de Pc· ·
ella necessita para mostrar a sua Justiça; o tição, porque os do Processo não preenchem
que deve a parte fazer? Aggravar ·no Auto a falta que elles produzem nos recursos, que
do Processo; este Aggrnvo nada lhe dá de as partes têm.
O Sit. CAitll'f:IllO DE C.U!Pos: - Quando
bom, porque o que clla precisava não se lhe
concedeu e não póde mostrar a sua Justiça; este Projecto foi (t Commissão, teve-se em
e quando afinal vai 1l instancia superior o vista remediar os lnconvenlentee apontados;
Feito, a R()laçilo só olha para o que a parte e para se conseguir o grande bem da .publiallegou, e ainda que imponha mil condem· cidade das sessões destes Trlbunacs; mas á
nações ao Juiz inferior, nada serve Isso para vista das emendas, que appareceram no anno
a parte, que tem o seu feito manco, o que passado, eu sustentei que me parecia não se
nada menos lhe póde produzir, que uma sen· remediar o mal como devia ser; e a!Gm de
tença contra; e chama-se gotica a jurlspru· outros defeitos, porque o essencial desta redencia, que evite este mal? P6de abusar-se forma me parecia consistir em que a scssfto
deste genero de Aggravo, mas a Relação con· se occupasse de um objecto unico, e não de
dcmne os Advogados, quando vir que o seu muitos simultaneamente; porque não concebo
fim é retardar o feito, e ponha-lhes os ou· como um Tribunal possa estar tratando de
tros remedias que a Lei d{t, e a chicana não muitas questões ao .mesmo tempo, na preandará tanto. Com as emendas, que estão, sença de uma galeria cheia de gente, de um
fica esta materia multo mais breve, sem ser modo proveitoso. ·Este foi o obstaculo, que cu
preciso cortar tudo de um go!.pe, porque o disse que existia, e que ainda reputo, rariL
modo de remediar os abusos não é acabando grande confusiio. :Mas assentava eu, que ao
as instituições onde elles apparocem; deste menos por esta occasião, nós nos ver!amos
modo deveriamos acabar com tudo quanto te· lirres das intrincadas doutrinas sophlst!cas
mos, porque nfto temos, nem .nunca havemos de Aggravos, e que esta Jurisprudencla se
ter instituição alguma, onde não haja algum reduziria a ·não ter só palavras, que dessem
abuso; pois que hão de ser serYidas por ho· lugar a difflculdades com descredito dos Jul·
mcns; eu espero que semelhante disposição .;adores, porque attrlbue-se grande parte df)
não passe nesta Casa, porque dirão com muita descn-ed!to a essas decisões; todos os dias
razão que estamos loucos.
se enche a :Mesa da Relação de mais de 30
O Sn. Dt:Qt;E ESTRADA: - Vejo que se Aggravos, que de•;em ser decididos .naquella
tem complicado uma questão, que por sua occas!ão. O absurdo de semelhante Institui·
natureza •é muito s!Ií.iples; ella versa sobre os ! ção salta aos olhos e (como se disse) não
Aggravos de Pet!ção, e sobre o modo cem I existe em mais pnrte alguma. ·Eu não
que na Relação devem ser recebidos; tal é a' sou dos Magistrados mais correctos em Ag·
matcria das emendas, que estfto cm discus- gravas, mas no pouco tempo em que !(t essão; c isto mesmo já está reduzido a saber-se tive, conheci que na verdade a Instituição
se o Relator ha de fazer uma ou duas exposi· era pessima, principalmente nestes Aggravos
ções; este 6 que é o ponto da questão; o de Petição, eu vi autos de execução e Parti·
mais é andar divagando por cousas alheias lhas que parece que por sua natureza deve·
do ·nosso objecto. Eu ainda sustento a minha riam terminar em pouco tempo; pois que a
opinlfto de que o Relataria seja só um e na Lei a respeito das Part!lhas tem mandado se·
2• confcrenc!:t, porque realmente ainda nfto questrar dentro de um anno, e nunca se con·
vi destruldas as razões que expendi; quanto segui o o fim, por Aggravos e Aggravos de·
a dizer-se que os Aggravos no Auto do Pro· Petição; tem 10 dias para aggravar, aggra· ·
cesso podem supprir os de 'Petição, o de Ins· va-se no ultimo dia; tem mais 10, assim
trumcnto, j(t se mostrou que elles produzem val-so demorando, e é um nunca acabar! Quem·
nluito differente cffeito, porque não são mais é que nito conhere os muitos abusos neste·
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ramo? E não aproveitaremos, uma c~casi,:~ distante, e em todo o Jmperio. O nobre Sec
para os acabar? Pois nós havemos ser tão nador disse que a aboll~f~o dos .-l.ggravo.~ proorgulhosos, que assentemos que sabemos mais varia que os Membros ilo ·Senailo estavam
que as outras Na~!ões, nesta especle de recur- doidos; parece-me que Isso se diria se vis··
8os? Havemos assentar que sabemos mais que sem que o Senado perdia a occasião de emenLegisladores aballsados da Constituinte de dar o maior defeito, que ha na Legislação. Eu
Lisboa, que querendo reformar o Tribunal não sou da opinião de um nobre .Senador, que
da Relaçfw, se lembraram acabar Jogo com disse que de nada valla esse recurso; pare·
este recurso? Esperamos tirar fructo delle? ce-me que esto rocurso tanto de Aggravo de
Eu acho que esta reforma 6 a mais Impor- Petição, como de Instrumento, vale alguma
tante; e mettondo a mão nesta materia, ha· cousa se !ôr reduzido a termos, que se corvemos deixar o seu maior defeito? Póde sar tem os abusos, mas não se põde só ficar como
que assim seJa; eu tenho visto resistir a n· quer um nobre Senador com o Aggravo no
formas mais claras e mais urgentes. Nós es· Auto do Processo.
Tanto porém no mesmo Aggravo de AuD
tamos vendo o que aconteceu em Inglaterra
por causa das El€lções, onde al!á.s se vêm de Processo, como de Instrumento, a modicidades grandes não elegerem, entretanto que I ficação que eu faria, podia ser que nesse
aldeias Jnsignlficantcs nomeiam Membros para caso 0 que ati! agora era de .-l.ggravo de Pea Camara dos Communs; apontem os nobres . tição ficasse liVre ás partes conforme quiSenadores algum Jurisconsulto celebre, que 1 zesse usar de recurso com Instrumento, ou
tratando de reformas, não note este defeito li no Auto do Processo, porque as partes niio
da nossa Legislação! Parece-me que a pa>- estão inhibid.as de usar do Aggravo de Ins·
sar o Aggravo de Petl~ão, teremos o mesmo trumento; .mas como podem demorar com a
Inconveniente que eu apontei na publlcid:t- 1 cópia do feito, requerem o Ag~o'l'aYo de Petlde, que é a immensa confusão; e teremos Des· ção, porque não me consta que a 'Lei proembargadores á face de uma galeria; .que hiba Agr.n-os de Instrumento, e este se tem
p6de ser !!lustrada, decidindo absurdos! Ha , demora é em quanto se tira o traslado. Eu
!actos dos Advogados e Procuradores dando não vejo causa por que não nos havemos
quináo aos Desembargadores, c no ponto da apro 1·eitar na reforma; e nem se póde dizer
questão de Aggravos ao mesmo tempo e si· como disse 0 nobre Senador que é um bello
multaneamente muitas exposições destas em ideal; !lerá bello ideal reduzir o cidadão da
scena. Os Aggravos são muitos, c !inalmente Côrte ao mesmo que tem o de fóra? Eu offeé um processo immenso; ver-sc-ha como, na recerei a emenda no sentido em que fallo e
presença do povo, e Advogados para not~r:m quanto não passe, a respeito da materia do
os defeitos, que bou1•erem nestas expos1çoes artigo sempre queria qu-e os nobres Senadode 20 e 30 Aggra.vos, se poderá arranjar se- res mo indicassem o modo pratico de trabamelhante negocio; creio que fazendo-se ses- ihar na Re!açfLC> com a publicidade, que se
são permanente, não se dá. cabo do que se pretende. o nobre Senador mandou (L Mesa
apresentar para se decidir simultaneamente, a seguinte
ninguem se entenderá, já. se me figura
ElrENDA
a algazarra das Pra~ as. Parece-me q_ue
se nós admittirmos o Aggravo de Petiçao,
Depois da palavra - de Instrumento cC>nservaremos a origem da Chicana a mais diga-se - ou do Auto do Processo a arbítrio
escandalosa; além de que, conservar a des- da parte aggraYante. Salva a redacçiLo. lgualdado a respeito do Cidadão, que está
Carneiro de Ca.1npos.
fóra de 5 l€guas, ainda que seja um palmo, e
Foi apoiada.
• tem ou t ro recurso sena·o o •,\.,.""rnvo
que nao
,,
Cha mado de Instrumento, ao mesmo passo .
z
AI.nuQCF.RQuE: Eu
quo outrC> que est:t no li·mite, disputa sobre
O Sn. Aun:IDA
t r!a e tem muitos outros recursos! ::-\!io estou admirado do que se tem dito a este
a ma e •
id d"
d fór do caso. A questiLo é simé d justiça; Igual direito tem o c a ao que I respeito, tu o
a
.
l!lC>r: na corte, eomo 0 que está 5 lcguas 1 pies, c rcdu.:..:e a saber se os .'~o~tavos <le
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apresentados JlOt' ria dl! , tem da commuut eou1 as .:nat.Prias CJUC estão
Instrumento ou niio'! Tem-se acarretado in- ·em discussilo; não sei flUO quando se eita a

numeravcls cousas que se pôde dizer, quo opiniilo dos Jurisconsultos a!Jali~ados, como
nada tem de coiUJDUIU com a questão, que cu fiz, para vig-omr o que se a1·anr;a, se dinos occupa. ].!;' o methodo mais celebre que g-am cousas dc:;connexas com a questilo; e
tenho visto de arg-umentar, e tratar questões! chama o i!lustre Senador a isto 1110thodo ceO que temos nós com esses Jurisco11sultos lebre de argumentar! Eu demonstrei, lndeabalisados? Eu tambcm tenho lido historias pendente da autoridade dos Jurisconsultos, que
estrLUJgeiras. 'Essas cousas das Côrtes de Lis- os Ag-gravos de Pcti~ilo estabelecem uma desd!oa lião serviam senüo a mostrar ao Povo ig-ualdade odiosa entre quem mum dentro das
que estavam adiantados na Jurisprudcncia, a 5 leg-uas do -Dbtricto da Rclar,,ão, e quem
que vem isto ao caso'! Eu digo que o meio é mora distante; mostrei que estes Ag-grm·os
o ·nmis impolitico, querer obrigar o cidadão / rornecem um campo largo para o abuso, pau fazer dcspczas excusadas c apresenta-se esta . ralysando [L vontade do trapaceiro a caus:L
ultima emenda muito peor. -Escolha-se o meio 1 principal por quanto tempo lhe faz conta;
legal, c não o que cada uma das partes qui· i mostrei que continuando com o systema de
zcJ·. Se e bom angment~r dcspezas c fazer ( Aggravos d.c Pctic:ão, a. H.ciiH;flo se \'ia Imcsta iniquidade, faça·se embora. O nobre Se· i possibilitada de poder bani!' as ;;cntcnr;as por
nador disse que eu chamei um bcJ:o ideal; eu : tcnçiies, o que .:; incumpatii'Cl com o prinei·
niio lhe liz tanta honra, disse que era iniqui- ' pai fim a que nos propo:nos, que é a publiei·
dade, o f]Ue eu disse que era um bello idea; dadc; mostrei que as partes sendo oilrigatlas
a tirar as cópias dos Autos, para aggramr
foi a proposição do nobre Senador.
o .SJ:. V1sco:xuE nE Ar.c.\XT.\I:A: - Direi por instrumento, niw seriam titu faecis c:n
muito .pouco, c sómcnte para sustentar a pro- inrentar pretextos frirolos, par:; produzir Agpo~!çoão, CJUC arancei, que o Aggr:.t.vo de Ins- gravos, requerendo ao Juiz de P instancia
trumento é máo, c até inutil. (Xilo foi ouvido cousas, que até sabiam que n:io seriam de!·
por algum te:npo). Supponbamos que uma feridas, só para ter occasiiio de a;;r;ra\·ar; e
·parte interpô?. um Aggraro e g-astou immenso 1 dirá alg-ucm que cst:ts :naterias s:io descontempo cm tira:· o Processo, em despcza de I nexas com o que se tmta, que é acerca dos
Escrirfl.o, sel!o5, etc., e afinal foi perdido, / Aggra.vos de Petiçft.o? Citei o exemplo das
-c1Je.:;a c acha a causa decidida, e já o Juiz ! Côrtes de Lisboa, para mostrar que nfw era.
a l]UC .f:oi proposto o Aggravo tem julgado ' cu o unico a quem estes iucom·cnientc:; tiafin-al? De que ser\'C~ Pela Lei o Juiz que nham chocado, mas n. um congresso numedcu a Sentença tem as mãos ligadas, c os roso, onde se .nfw p6dc negar, que hariam
Ag-gTal·os não servem de c~usa ncnh~ma. To- 1 abalisados mestres de Jurisprurlencia; e cidos os Jurisconsultos o tem conhecido, c a. ! tar cm favor da minha opinião a opini;io
camara dos Deputados. Eu acho Qne 0 artigo de laes homens pódc nuncn. ehamo.r·sc mC:·
dc 1·e dizer que ficam supprimidos os Aggra· tl!odo celebre de argumentar? Celebre ~ o rc·
1·os de Instrumento c petição. :\'este sentido paro que faz o nobre Senador, c:n ~ue eu sig-:L
eu m:1ndo ít :\lesa a minha.
o que seguem todas as Nações onde se n;io
encontra esta especie de recurso! Tambem
nmxD.\
nfto acho razão no que diz outro nobre Sena·
dor, qne ultimamente propôz uma emenda
Supprimid:J. a materia do artigo 5", e sub· para acabar igualmente ot'lll os Ag-g-mvos de
stituida pela seguinte: - Ficam suppri.mldos 1 Instrumento, porque este recur~o. sendo sem
os Aggrai'Os de Petiçfto e de Instrumento, po- / duvida algu-ma muito salutar para as partes,
dcndo as p:trtes usar, em lugar delles, de não tem <lS inconvenientes que notei nos AgAg-:;mYo no A;;to do Processo. Salva a Rcda· g-ra1·os de Petição. O nobre Senador affirma
cr;üo. - l'isCD1Jde dt: .1lca-nta-ra.
que nem nm, nem outro gcncro de Aggmvos
O SR. C.\HXI·:mo DE. C~u!ros: - O illustre / tem utili.dad? algn~a,. porque nfin:ll o . .Tnlzo
Sr. l\!embro ela Conumssao combateu o meu ~- da superwr mstanc1a JUlga peln m~l erw. rir.;;
:n~;nmcntn. diunclo ~uc o meu discurso nada Autos, c não pelo ~lte ~e t:XIJC!Hleu nos A.;Ir
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assim é; mns o nobre Senador ~abe / Aura do Processo. A csteB c que 011 reputo
J:crfcitamcnte que se o Juiz de 1" instancia llnuteis, pelo que j{L expendi c excuso repetir.
embaraça por seus d€>spachos a que a parte j Em. uma palavra, emquanto se nfro fizer 0
produz:~ cm seu direito tudo o que p6de, a Cod1go, segundo as suas disposiçõe& system~ terin principal chegará muito de5falcaàa I matlcas, ~ quo se deve ver a maneira de d,u;i Fuperior instancb, o julgamento ~i na! só ! ás partes os recursos que lhe são ne~essarios.
>erá proferido sobre o que alli apparecer, e i por ora emquanto outros recursos se nft~
o o mais que foi negado .{L parte !ic.1rií de i apresentam, não é possivel aca.bar com estes,
f6ra, donde resultará um irreparavel pre- / sem substituição alguma, e deixarmos os Jitiiuizo; e o Aggravo no Auto do Processo nada ! g:mtes expostos uo capricho dos .Juizes de 1•
lhe remedeia, como já mostrou um nohre Se- i instancia.
O Sn. V1scoxnr: DE Ar.C.\!I'TAIU.: - Dercnaàor, e por essas razões eu roto contra a i
i mos attender a que parece até que pela ConIIltima emenda.
0 Sn. Dt:QCE EsmADA: - Tem-se apre- ! stituiçiio estilo abolidos estes Aggraros, porsentado longas d!scnssõcs sobre as tres espe- : que quando a Constituição manda julgar 05
cies de Aggravos, de Petição, de Instrumento /Processos pelos .Jurados, é por sentenGa fi·
e de Auto de Processo; mas cu creio que n6s : nal; tudo o mais é exotieo e absurdo; todas
de;·emos limitar a saber se na actual legisla- ,! as queixas que as partes fizerem de que nito
~ão se podem tirar estes recursos is partes; ! se lhe guardarão as formulas ou que se lhe;
o argu-mento que se tem produzido de des- ; deram decisõfs contrari:ts ao que a J.ei deter·
ig-ualdade de direito a quem mora dentro ou : mina, tudo isto deve ficar aos Jurados para
!óra das 5 !eguas, j(L se mostrou que era in- 1 pôr uma só vez ser ser decidido, de outra
concludente, pois que est:t desi~ualdade não : sorte é um incommodo e um:: idéa nbsurdn
é de direitos .mas de commodidadcs, o que : o querer .Jurados nos processos eh-eis.
O .S1:. ADrWlA r. Ar.Ht:QUJ:JtQtn;: - Em
nunca pôde haver entre pessoas, que estilo :
perto ou longe dos 'fribunaes de recurso. As lugar de se dizer que a Constituição abulc os
revistas que vierem do Par(t por cópia dos ; Aggravos, deve dizer-se que ella os que1·, porAutos, porque assim o exig-e a posição da· : que ella nito quer que se tire r. ninguem o
quclla Prol'incia, hiio de ser m.otil'o de obri- ~ direito de requerer contra as iniusti~as, o
gar os ~ID.bitantcs do Rio de Janeiro a tira- : contrario é que cu chamo uma idL•:t cxotica
rem semelhantes cópias sem necessidade ai- ; e absurda.
guma, fazendo-se dcspczas imiteis? Trouxe-se l
O Sn. ),.f.~TTJ. B.~cELLAR: - Eu requeiro
0 exemplo das Cõrtes de Lisboa terem abo-: a leitnrn. da ultima emenda. (0 Sr. Secreta·
lido os Aggravos de Petição; cu não se! se : rio satisfez). Opponho-me a esta emenda. O
este exemplo nos sen·c, pcl:t nossa Constitui-/ seu nobre autor -tliz que são desner.essarios os
çrw havemos ter jurn.rlos tanto no crime como 1 Aggravos de Peti~iio, c só admitte os do Prono cJ;-el; c as Côrtcs de Portugal só os es- / cesso, fundado cm que, quando o Juiz houver
tabc!ecera.m no Crime; além disto não apre- / de fazer alguma vio!encia {L parte, ella póde
sentaram cm Lisboa Codigo algum de Pro- 1 intcrpõr, para su:t defesa, appc!laçiio. Do mocesso, 110 que n6s trabalhamos; fin:tlmcntc ~s i do que quer o nobre Senador, haverll tantas
Côrtcs de Portugal montaram a sua adml· i Appe!lações, quantos Aggravos de Petição se
nistração Judiciaria, por um systerna muito ! int~rpõc agora; Isto é com ef!eito prolongar
differcnte do que nós vn.mos seguindo, e por i os Processos no infinito, e quando estes Auconscquencia não se pódc applicar no Brnzil i tos se julgar~m afinal estarão em estado de
que lá se fez, sem que se mostre eon>•enien- i monstruosidade. O meu voto é que, emquotnto
0
cia dnquellas instituições no nosso system~. se nilo organisa o Codigo do Processo rle,·cm
Disse-se que os Ag;~ravos de Instrumento sao ! subsistir estas tres espccies de Aggravos, pois
imiteis, bem como os de Petição, porque se que, como já se tem dito, deve haYcr um rc·
não attende a elles na sentença fina-l; Já mos· curso emquanto se niio marca. outro [ts partes
trei que elles :tcautelam as inJustiças que o
{) .Sn. Vrscoxm: DE Ar.cA:>TAR.~: - O nobre
.Tuiz de 1" instancia póde fazer !is partes; c i Senador labora em um en~a.no. De;·c sabei·,
c~tas nfio se remedeiam com os Aggoravos no 1 que mesmo pela actual legislaçfto, ha casos
;;rttl'os;
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oru que compete a appellaçüo e nüo Aggravo. os cidadãos aos mesmos direitos e uiminuir
A Lei fnz difíerença. entrt a sentença lnter· a grande massa de materias ínterlocutoriru;;
iocutoriu com força definitiva, e a que tem uma uníca. providencia satisfaz a estes dons
natureza deflnitint; a estas compote a. Ap· objectos, tal é u que eu proponho de reduzir
pc!laçãc, de ma.nelra, que os Processos que as duas especles de AggJ·avos (L unlca de Ins·
afinal niio o julgar sobre o fundo da questão, trumenta; eonseguo-se com Isto o presento
tem já muita.; vezes soffrido G, 8, 10 e maia fim porque não ficam os moradores do Dis·
appellações. Reflicta mais o nobre Senador tricto das G leguas com uma vantagem prl·
que as appcllações só iêm lugar em tres unl· vileglada de se pouparem a.o trabalho e de·
cos ci!SOs, a saber: quando se offende uma mora dos Tratados, e fazerem parar o Prodas garantias; quando se julga contra a Lei cesso principal, emquanto se nüo decide o
·OU lia injustiça manifesta ou quando se nega Aggra\·o; e consegue-se o segundo, porque não
o espaço para a prova; e quando eu !aliei seudo tão facil o aggravar por meio de Ins·
om Appellação foi para os <:IJ.Sos permlttidos, trumento, como por Petiçf<O, deve neccssaria·
porque Jlarn tudo o mais é confusão.
mente diminuir a grande massa destes re·
O S1:. AL~n;rn.\
ALnCQUERQuF:: - Eu cursos al!ush·os, que empatam todo o traba·
desejava que se enumerassem essas garan· lho da Relação onde se apresentam em nma
tias e entii.o se veria se apparccia.m só tres só conferencia 20 e 30 para se decidirem para
ca.sos de Appellação. •Não sei para quo vem uma vez. Ora, como é possi vel deste mouo
aqui agora as Appellações e esta classifica· quo se possam tratar todos os feitos por con·
cii.o dos casos em que ella tem lugar. O nosso fereneia, abolindo-se as tenções, com tanto
-objecto ~ o dos Aggravos, acarretar para aqui tempo tomado? E não cst:i assentado por toagora as Appellações, é fa.zer uma confusão dos nós que sem se abolirem as tenções nào
.com que cada 1·ez nos barulhamos 111:LÍS.
p6da ter lugar a publicidade, que é o prín·
o S1:. DuQuE EsTMDA: - Os casos de cipal fim, a que nesta Resolução nos propo·
Appellação não me parecem que sejam só trcs mos? O que eu vejo é, que se a mesma emen·
nos recurs~ do Processo, por6m muitos ma!s, da nüo passar, fica de todo illudida a provi·
pois que podem occorrer muitas c!rcumstan· dencia, que se pretende c se instaurar Que
cias, cm que o Juiz, dando scntenca lnterlo- haja publicidade com ..l.ggravos de Pet!çii.o,
cutoria, a parte p6de appellar della e não ha de a Rclaçii.o representar que a determl·
sei como os ca.sos, em que isto tem lugar, se naçfLO niío é exequível; o que acho pouco de·
podem reduzir sómente a tres, como disse o coroso; porque sahindo desta Casa, onde ha
nobre Senador autor da emenda; eu não con· tantos membros, que têm pratica do sen'iço
cebo co:no se pôde por outra parte prescindir da •Relação, uma Lei Que ha de ser inexequi·
dos Aggravos, emquanto se conser\•ar a actual • vel, é muito pouco airoso, c ser(L então pre·
(órma de processo, sem se substituir outro ciso dar novas providencias.
·recurso ás partes, porque as Appellações, nos
o SR. Ar.~rETD.\ F. AUIUQlil·:nqur·:: - Estacasos e:n que ellas cabem, süo dispendiosas e mos peor do que esta\·amos no principio. O
!lomplicadas, de maneira quo ainda que se nobre Senador nada m:tls adiantou do que
quizessc, não podiam su bstitulr por fôrma al· tem dito sempre que tem ra!lado e a tudo
guma aos AggraYos de Petiç~, e Instrumento. quanto tem dito já se tem por muitas vezes
Na formação porém do Cod1go do Proces.~o, respondido; mas cu tambem sou obrigado a
em que se organ!sar um systema total e com· repetir as respostas, visto que os r.rgumcntos
pleto, é que se podem tomar outras proVI· süo os mesmos; nada ha de d!ffercnça entre
denc!as, porque actualmente nii.o é posslvel, uns e outros Aggravos, sen:io em que nos de
nem se concebe outra maneira de dar áS par- Instrumento vão os Autos á Relar,fto por c6·tes os recursos de que necessitam.
pia e nos de Pcti~iío romettem-se os propr!os;
'
'E'
Sn. CMXF.lltO nE CA:Irros: - Tem-se e porque vã.o as cópias nos pr!.mclros? ; p~r~
0
dito que a questão é muito simples, c é á que não póde .ser por menos; ora Isto Q
,
.• Idade que eu a ·d<:>sejo reduzir; os longe da Relaçf10 se faz por n-ecessidade,
s.mp11c
.
d
t b
e faca onde nenhnnla.
meus dous pontos ca.rdca<!s ~:to: Igualar to os qucr-sa que am em s
'.
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ha dis~o; e para que? Diz o uolJro , Que o 1ncu fim 6 diminuir o numero de Aõ·
Senador que pttra igualar todoH aos mesmos : ;oravos nas conferencias da Relação, llorquc
wmmoilos! Mas o que realmente quer o no-/ com ~O c 30 por cada conferencia, tempo nc·
!Jrc· Senador é igualar aos mesmos incomru()- 1 nhum resta para decidir as causas, que j1i. niio
duo, u que ·é ·scllJ duvida fóra de toda a ra: ! :;iio por tcnções, c que é impossível que isto
r.ão, porque o~ incommodos só ~c devem Hof· 1 ·se possa expedir nem com um trabalho ·desde
frei' quando mio póde ser por menos; se as· ús 8 horas até ás G horas da tarde; o,; no·
sim como o nobre .Senador quer igualar estes bres Scnacloi·cs que têm scr1·ido nas Rela·
direito~ incommodando os moradore~ das 5 ções, devem conhecer isto perfeitamente; <>ra
lcguas, dEsse o meio de allil'iar os de fórá, digo mai:; que reduzi'11do tudo a Aggravos de
eu annulria de bom grado; mas igualar in· Instrumento, o seu numero de1•e ser muito
commodando a uns, sem que os outros lucrem menor, porque as Jlartes niio só ficau1 obri·
nada, cu niio posso consentir em tal; ultima· ;aüas a maior despeza, como lhes dcsappa·
mente diz o nobre Senador que com os Aggra· rece o faror para a chicana de lhe fazer pa·
vos de Petição não pôde haver publicidade; o rar o Processo principa·l, que G sempre o monobre Senador concebe a possi billdadc conscr· til'o por que abusim c escandalosamcnto S!!
vando os AggraYos de Instrumento, e não interpõe um grande numero desses Aggravos;
concebe nos de Petição! 1~' isto bem nota· por consequencia o seu numero lla de ser
vel; pois, Sr. Presidente, que differença ha !lluito menor; dizem os nobres Senadores que
entro uns c outros? Que uns vão com os pro- se não pôde tirar o~ recursos ft;; partes contra
prios Autos, c os outms com a cópia; e ha- as injustiças dos Juizes de 1' instanciu; mas
,·crá quem diga, que é possi•cl ler c decidir p~rgunto eu: quem mora [úra das 5 legua;
pela cópia em publico, e nüo o é pelo origi· tem este recurso? ::s'fto tem: logo ha uma
na!? Dil·o o nobre Senador; finalmente a grande desigualdade de direito, concedendo-se
nHtteria está esgotada, não se faz mais do a uns o que se nfto p6dc da·r a todos, c de·
que perder tempo cm replicar n~. que já est!i jmals faz-se uma co:JcessftO que traz comsigo
respondido e respondido no que }a era tempo a possibilidade do :nais escandaloso abuso,
de se pôr o artigo ll votação.
tal como o de poder sempre o chicanciro rc·
o s1:. DL"Qt;J: EsTIL\o.\: - Todos asscn· tardar o •Processo a seu bel prazer, e tornar
tam em que se nfw deve fazer; o que é dcs· i as Demandas intermina1·cis de modo que o
ncccssario é tirar n cópia de ua1 papel, quan· que Pareceria concorrer para que as causas
do pôde sel'\'ir o original para o mesmo fim; andas~em mais depressa, que é o estar perto
quando 0 feito i\ (orma.do lon,;e d1~ .Relltção, elos Juizes, é ao contrario o que concorre para
a cópia 6 necessarin, para nfio cxpõr os Autos que Cl·las se cternisem por annos e annos;
originae:; a perderem-se, o ·IJUC seria 'illUitas quem nfto l'ê o absurdo que daqui salta aos
vezes um prejuízo irreparavcl para as partes, olhos!
O Sn. Ar.~IJ;W.\ E AWt'Ql'EIIQUE: - Se o
que niio podc~iam tornar a obter os mesmos
documentos e encontrar as mesmas testemu· nobre Senador cl<"J!Ois de OUI'il' a resposta aos
nhas, que ti'nham deposto na causa; is~o nã~ 1 seus argumentos, fica obstinatlo c diz <JUC ni•o
:;c d;í no Distrieto da Relaçfw, IJOr ''50 '' I está satisfeito, ningucm é culpado disso; diz
cxcusad;t 1t t6ltia. Posto isto, e conhccidlL 11 que o tlltmct·o de ,\gra1·os ha de ser menor
nccessitlade de conscl~\'al' os "\ggrm os cm· quando se rcduzil'(;m todos a Instrumento; c
quanto se nfto organisa o Codigo do Processo, porque? Porque o chicaneiro tem de gastar
para quo 6 acabar rom os Aggral'os de Pe· mais dinheiro cm mandar tirar o traslado:
mas se a parlt• niio fór chot'.a:neira, c tircr ~
tição?
0 SH. C.~Jt;>;EIIlo 11~ CAm·o~: - Di7.·oC que ,iustit:a Pl'l' ~:i, !ta de fil':lr J!I'ÍI'<Hia tio rce1!1':;o
eu repito o~ me;nnos arr,um<:>ntos, c a IJUe já por falta. taln•z 1k ilinhl'iro Jllll'll. a cópi;~!
:;e tem rc~poudlllo; se f! rcrdade a 1' parte Demaio, ,,. o ehic;ll!eil'o rir quo rai Jlt'I'UL'!Hlo
nfto o é a ~·. porque se eu tinha repetido ar· a d·em:uala, antes hn de querer gastar esse di·
g-um-entos, ainda. nru) 0\1\'i eaOal resposta no nhelro do que perder logo tudo; o nobre Sec;;scntial, ou cu me sei explicar; cu di~sc nador di?. que se gasta muito tempo na Rela·
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~iio com \'Cr todos os Aggraros que vierem ue pcdcr o Aulur recu:;,:r uu1 .Juiz, c o J:eo
juntos; cu já mostrei o modo ·de se gast1r me- ~, para ir de nec0rdu con: o CJUC jti !::C ~cm
nos tempo, quando fallci :;obre o Hclutorio; \'encido; cu f~~r;o o artir;J adtlitii'O neste scn·
mas que se gasta! E' prcliso gastai-o pan tido, pant ser na Hedac~ão collocado onde :;c
fazer justi~a ús partes, que nüo Iuio de ficar ju'~';tl' :nais a proposito.
priradas do seu direito, porque os JJescmbarO nobre Senador nHl!Hlou á ~1cs;~.
<;ltdorcs nüo querem demorar-se mais um
com cffcito o seguinte
pouco na Relação algum dia cm que haja
alguma cousa; com tres conferencias por ~c
,\Jt'l'IGO AIJ!ll'ri\'U
mana não ha de lun·cr todos os dias 20, c ~ú
Aggral'<Js por se decidirem. Sr. PresidcntQ,
.1ddicionc·sc onde til'CI' lugar a materia
nada ·llluis ha que dizer nesta matcria, que dcs artigos ·l" e ~ .. da nc~olu~üo do u de Xu·
está csgotadissima, 0 tempo de se rotar.
1·cmbru de 18~0. - /Ju.que Estmcla.

l•'oi .tpoiado.

O Sr. Presidente propôz:
1." A materia do artigo, salras as
emendas: passou.
2." A emenda supprcssiYa do Sr.
Visconde d·c A·lcantara: nflo passou.
~-" A emenda do Sr. Francisco Car·
nciro: não passou.
4." A sub·cmeada do mesmo .Sr.
taml>em niio
Francisco Carneiro:
passou.
5." A emenda additira do Sr. AI·
buquerque: foi approvada.
6.• A emenda do Sr. Duque Estra·
da: ficou prejudicada.
Seguio·sc o artigo G", ao qual disse
O SR. AL)!EID.I t: ALIIL'QL'EitQt:E: - Este
artigo tem um erro de Imprensa, onde diz:por se despachar - dcrc dizer-se - para ~e
despachar.
·Posto ft rota~üo, foi approvado.
O artigo 7" foi tambcm approrado
sem debate c entrando cm dh;cussão
o 8", disse
O Su . ..-\r.:o-.H:fl>.\ ,.;

..-\r.BüQVI~J:qr.:E;

-

Pare·

O Su. OLI r E III.I: - Btite artigo é uma
medida que já se tem admittido; mas ~ó o
que me lembra é ver se na Rclaçüo ha :lfcmilros bastantes para poder ter lugar c~ta rc~usaçiioA J;icando ainrla os !jufficientes JuJ ..
;adoresi se isto se póde fazer sem este in·
~onl'Cniente, cu estou pelo artigo additiro;
mas se o inconveniente existe, é preciso renunciar a medida proposta.
0 S11. Ar.m:w.t E ALilL'QL'i-:HQCt;: ;'l;üo
me parece procedente esta razão; porque se
não ha gente para as causas cíveis, tambcm

a. niio ha de haver para a·;; criminaes, para as
quaes j;i estit determinado; o que me n:io pa·
rcce justo, é a desigualdade das recusações
para o Autor e par:< o H(•o, porque se nas
causas crimes, o Hóo ú mais favorecido, que
Cl Autor, uns civcis não t! assim; antl'S tem
!lJuitati rezes lugar o contntrio; mas eu ni'Lo
insisto agora sobre este objecto; por orn
p:t:;se o artigo; c para a ~" discussão cu farei
as minhas reflexões.
O Sn. Er.IXGICT.I~T.I: - .\!ui judiciosa me
•1arrcc a reflcx:io do nobre Senador o Sr.
Oli..-c~ra; para ns causa:; julpHlas no .Jury, ha

I

ce-me que se podia tirar esta palan:L - impreterivelmente - porque hn semanas cheias .H~lllJll'e .Jui?.cs cir.• fiH:to bn;.;t:1ntcs para as rc~
lle dias santos; cu supponho que dcrc cotar .cusac:õrs, e mal nenilu:n faz ~uc se recusem
entendido que quando nfto poder se1· no dia :nuitos, porque ainda muito:; ficam; mas ncs·
marcado, dcrc ter ln;ar no immPdinto.
t~s dn Ticla<;:io c principalmente nas civeis,
Deu:; nos lirrc que isto accn teça cm um cor·
Posto ;i ,·r.taçfio, foi nJlprol':ulo o po, cujos :ncmhros ~fio tão poucos! A .primeira
artig-o 8", c t.ambcm HC npproraram con;:.1 que faz lllll rlc·mandi:;la de~ m:í. fé·, c!
sem impu;;naçfio OH artigos U" c 10.
trabalhai' para cxc:luir um homem virtuoso,
c que elle sabe, que tem os olhos mais aber·
O Sn. Dt·QrE EsTil.\ll.\:-l'arccia-mc con· tos, c (, ma i:; illuotr:ulo para conhecer ns suas
l'L'nicntc que se c;;tabclcccsse aqui a rloutrina 1 tt·ap:t~as. En ,·ou cuutra o arti 0 o addiliro.
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So lia receio

q~c o dcmandist<l exclua o homem virtuoso,

341)

Pôz·sc em l' discuôsiio o P::trecer ua
Commissão de Legislação sobre duas
Resoluções dos Conselhos Geraes de
::l!inas e Goyaz, relativas ao tempo,
em que as Cama.ras :lfunlcipa.es devom
aprcsen ta r as suas 1con tas; e para.
fa!lar sobre ellc pedio a palal'ra e
disse

n.<IO se de1•c sujeitar a parte que Julga a jus·
t1ça do seu lado, a que seja exposto 6. de·
cis<1o dada por um Julz, que cl!c suppõc sus·
ceptinl de corrupção, e até de que saiba (mas
sem o Podm· provar judicialmente) que vai
disposto a dar sentença contra elle. Se fica
excluído um homem de bem para. Juiz, não
O .SR. SA:"TOB Pt:\"ro: - Parece-me que
6 de suppõr que ellc seja. unico na Relação;
c mais, esta. doutrina já está esta.belecida, e falta aqui alguma cousa e que os nobres
o artigo nüo faz mais do que applical-a. a ~Icmbros da Commissão devem reparar essa
este caso. Quanto ao receio de faltarem Jui- i:tlta; porque nas Províncias os Conselho Ge·
zes ·para o expediente, hfio de dar-se provi· rues hão de imp'ir ·a multa de que falia. a R6dcncias, como se der,1m para. o Tribunal Su· solução, mas nfto vejo aqui quem o fa~a na
premo, onde atf "e mandam buscar Juizes ú Côrte, onde não !la esses consel11os Geraes.
0 Sn. Af.)fEfl>.t E AT.nUQt'l>HQrE: Cada
lk·l;:r;:io?
t:m
dos
nobres
Senadores
tem
o
direito
de
Posto (t \'otar;ão o artigo additivo,
propór
emendas.
A
Commissão
fez
o
que
en·
foi upp.1·orado; assim como todo o
Projecto, para. pass<tr (c 3• discussão. tendeu; e se o nobre Senador acha essa falta,
O Sr. 1o Secretario leu um officio niio tem mais que fnzer a. sua emenda. addi·
do ~!inistro da Justica, remettendo til' a.
O Sn. S.\xros Prsro: - Eu lembrare! sõ
um ·dos au tographos do Decreto de 3
ést::t
falta. e confio muito em que algum dos
de Jun11o, prol'idenciando a adminis·
!Ilustres
:\!embros da Commisfliio a pOSJia
traçiio da Justiça, e prompto castigo
cmenda.r.
dos culpadcs cm crimes de Policia;
O Sn. Dcqn: Esrn.tnA: - Xa primeira
e ficou o Senado inteirado.
discussão
nfto se ventilam emenda.s. O nobre
Entrou cnt:io em 1' discussão o
Projecto de Rcsolur:üo, Yindo da Ca· Senador quer incomrnodar a Commissão para
mara dcs Deputados, declarando es· que proponha a emenda! O nobre Sena.dor o
tar no gozo dos direitos de cidadão pcdcrít fazei' na 2' discussão, porque isto G
brazilciro a Alexandre de Car1·alho c octo pessoal.
Olil·eira.
Posta a materi::t {t l'otação, !oi ap·
Julgando·se discutida. esta materia,
prontda para passar á 2• discussão.
e sendo posta á \'Otaçéio, foi a!J'pro·
Entrou cm 1" discussão o Parecer
\'ada. para passar á ~· discussão, por
da Commissiio da :l!arlnh::t c Guerra
não ha1·cr quem f;o.llasse contra.
sobre a Representação do )!aranhão,
Veio á ultima. discussão o ProJc·
de 22 de Fevereiro do corrente anno,
cto ilc Resoluçflo, crcando na cidade
c juntamente a. Resolução propDsta
da Fortaleza, Cnpit:tl da Província do
pela. n1esma commissão, ma.nda.ndo
Ceará, as Cadeiras de Ph!losophia ra·
ficar sem cffeito a. Portaria da Se·
clona! e moral, Rhctorica, Geometria
cretaria de Estado dos :\'egoc!os da
e Francez; e não pedindo ninguem a
Guerra, em dnt:L de 5 de Setembro
pala l'!'a, póz·sc {L \'O ta çiio, e foi aP
de 1825, que manda ca.stiga.r com eh!·
provada para subir ft Sanc~fto Jmpe·
batadas os crimes de 1• c 2• deser·
ria!.
ção; c sobre esta matcria disse
Seguio-se a ultima discussão do De·
creto dissoll'cndo os Corpos do !\II·
liclanos Li::;elros na Prol'incla do
O Sn. Ar.~n:m.\ E Ar.Hl'Qt'EnQt'P.: - Eu
Pará, acerca do qual niio .!m1·cndo me opponho a eRtn Resoluçfto. Ha dons annos
t.nmbcm quem fallasse. foi approY::tdo que ela r.nmnrn <lo~ Depnütdos voio um:1 :f!,eparn subir {t Sancção Imperial.
I soluc:;io sobre rsta mesma matcria, que ricou
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o S1: ..\OIEID.\ E Atnt.:<IUEHQL'J': - o nrr
adiad<L eternamente; ag-ora appnreec esta,
bre
Senador prcvenlrrme; esta ·Resolução em
quando já não é necessaria, porque já appalu.gar
ri~ fnzr.J' honra no Srnado, J>rodnz o cfreceu uma Portaria no Diario F/u.minense,
ril'rognndo c,,,,a Portaria.; portanto agorn. que J',:lto rnutr:trlo: :t Cama.ra dor. flr.pm:vlo~
o br.m P~t(t j{t !cito, ni'ro ,. nccc~sarla. me- 1:wndou :t r.~t.e rnspclto uma. Hc,solnr;;io; o
Senado a a{]iou! c agora que o G·orem?
elida alguma legislativa.
O Sn. Dt'QL'E EsTr.An.~: - Estou preve- actual tomou esta mediria é que o Scnatlo a
nido pelo nobre Senador. Eu tambem vi essa quer tomar! :oífio tr;m caminho nemhum.
Portai·ia expedida para todas as Pro\·Incias,
O ·SH. CAJtXEuw nF. C.\~IPos: - E' pc!.t
derogando a outra; e por isso julgo prejudi· mesma razão da outra Rcso!u~ão que c.>t:t
caria a Resolu~ão.
t!eve passar, porque me lembro que na riif>·
O Sn . .coxnF: nr: V.\W~~·.\: - 'Eu tenho cussão hom·c quem dissesse que tinh~ m:1
aqui o Decreto ou Portaria de que se acaba artigo barbaro, porque o castigo que ~s oràc·
de fallar c peço licença para o ler (leu); nanças dfLO para a 1• e ·2' .deserr;ão não é
está visto que já está derogado o que a Re· menos cruel, que as chibatarias. A outra Rcsolução pretende derogar.
~<oluçfto, segundo minha !embra.n~.1, foi r,dia·
O Sn. SATun~I:I'O: - Eu sou da mesma tia por se julgar que devia fazer parte do
opinillo; nem a meu ver era neccssario que Codigo Penal l\filitar, cm .que cnt~o se t:·a·
o Governo fizesse isto por Decreto, era bas· i~:Lihava na outra Camara.
tante que o man·dasse fazer por Portaria ex·
0 Slt. ·Co:mE DE L.\GES: - Eu não vcJ"
pedida pelo :V!inistro, porque tnm bem a di-spo- 111ateria sobre que assente a Resolur,fto do
sição que se deroga foi mandada cxccu tar por !'lemlodo! Porque o facto que clla meneio~:!.
Portaria; a Resolução é agora ele nenhum ef· jii :não existe; o Governo fez e desfez c,;l:~
feito porque versa sobre o que já nfto existe; tlisposiçiio e depois de desfeito não ha m:li>
agora o modo de acabar a discussão póde oa que desfazer.
ser por se ju.Jgar a Resolução prejudicada ou
Q .Sn. Dt:qn: E~TilAil.\: - E:n estou na
rejeitar-se; de um ou outro modo, julgo in·
mesma opinião {]o nobre Scna.dor que r,ur.;·
differente, porque o effeito é o mesmo.
IJUC a. Rcsolur;iio não passe, di~~c que C'll:t
O Sr.. CAitXEIHO DE C.D!Pos: - Eu julgo
ha de dar honra ao ·Senado; ·mas cu digo que
que não é conveniente que o Senado faça ca.
•
.
•
o Senado se constitue Architccto de obra
lnr esta Resoluçao; porque, :unda que nao se
• f
.
.
·
feita, o que 111e nao az 110nra nen 1lllma.
castiguem Já os soldados com chibatadas por
esse Decreto que agora apparece, isto faz
O Sn. Coxm: DE V.u.Exç,\: - Eu creio
honra á Camara c é uma medida que ha de CJUC ha ainda outra raz:io por qnc a Rr.so·
correr todo 0 Imperio.
l!ução nilo deve passar. O :\Iinlstro que ln·
o Sn. SATUitXIxo: _ Não se fazem r~cis vrou n primeira Portaria suspendeu a cxe·
sem necessidadü; assim 0 manda a Constitui- 1 r.uçfto da Lei, o que ni'to podia fazer; mas
ç:io, c desta não ha necessidade alguma; que nestes casos não se faz outra Lei, para man·
honra resulta (L Camara de gastar tempo em dar .pôr a 1' em execu~ão, c esta em quanc:)
fazer Leis, que de nada servem (L Nação? Se não é derogadtL; o que havia a fazl.'r, era
os Commandantcs de Armas, nfto obstante o chamar o :\Hnlstro á ·rrsponsabilirla.dc; r o
Decreto, que agora se leu, abusarem, com- meio não é ·por esta Rcsoluçfto.
mettem um delicto porque obram contra a
Lei que os não autorisa c devem ser casti·
Posta fi volaçiio, não foi apJ>I'O·
va.da.
gados; r!Iz o nobre Senador que n Resolução
corre todo o Imperio; tambem o Decreto
Entrou cm 1" discussão a Rcoo!u·
corre, e vai rcmettldo officlalmentc a todas
ção autorisando o Go1·crno a ri:!.:· um
ns autoridades a quem compete a sua cxeanno de soldo aos Offlciacs J;;str::n·
cuçfto. Finalmente a matcria da Resolução 6
gciros do Batalhão 27 ele Caçni!or,'s,
muito justa, mas velo tarde c quando jft não
etc.
se necessita della.
Julgando·sc discutida e scnrlo po,t.:l
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:'t \'Olai;Üo, foi approntda, para pasSó1T

á 2• discussão.

O :Sr. PreslrJc,ntr ma-reou para Or-

3Gi

c Jit.la :t Acta da antecedeu te, foi appro\·ada.
Entraram em 1' r. 2' discussão 9
propostas do .Conselho Geral da Pro·
viocia de :\finas Geracs, approvatlas
pela Camara dos .Srs. Deputados, que
rorJm lidns na Sessão de 20 de :\o\'embro do anno ·passado. creando ·Escolas de pl'imieras lettras cm di\·ersos lugares da mesma .Provincín; :;obre o que disse

dr·Jil do Dia: em Jii·lmroiro lug?.r, :1. /
discussão ele mt·ias Hcsolur,cies, crr- 1
ando gscolas de prilllelrns lcttra~ cm 1
diversas villas da Provincia de :>li·
nas; em segundo lugar, a 2' alscuss:1o do Rrojecto de Lei, m~.rc:mJo
pena aos in trod uctorcs de escra vcs;
nm terceiro lugar, um Pa:re·~er ·Ja
Commissã.o da .~Iesa sobr;J o lugar
O S1:. B.\RHo.,o: - Tenho de fazer sobre
de Porteiro do Senado; em quarto esta matcrla uma pequena reflexão. Eu não
lugar, outro Parecer da Commissão sei se tem já vin:lo alguma Resoluçiio dos
da :vresa sobre pretendentes ao lugar Conselhos Gcruc;;, formalisada desta maneira.
ele Officiul de Srcretaria do Senado; O Senado julgou que as Resoluções dos Con.
cm quinto lugar, o Parecer da Com· ~elhos Jw.viam rlc ser npprol'ados pela Assemmissão de Legislação sobre cs la- blt!a Geral debaixo do titulo de Resolução da
<lrões; cm sexto lugar, o Parecer rln. ,\ssembléa, e sendo para Isto a fórmula Commissão de Legislação e Hedacr.ão A Asscmbléa, sobre a :kcsolução do Conselho
sobre os delictos .r]os empregados pu- Geral da Provincia tal, Resolve: - vejo que
blicas; cm setiomo lugar, outros Pa- est:l appro,·ada pela Cnmara dos il)cpulados,
receres; (; s~ hourer tempo, trabalhos ,l:ió vem reduzida aos tcrmof> cm que o Se(le Commlssões.
nado nssentou; c eu tenho idéa <le que a
[.cvan tou-se a sessão ~s 2 hor:J.s e mesma. Camnra dos Deputados approvou tnm-:m quarto da tarde.
bem esta fórmula adoptada. pelo Senado; e
/assim subia {L Snnc1.•:io a Proposta de Per' nnmbuco relati\·a nos Capellães. Julgo, 'POr) tanto, que seria conveniente examinar isto,
SESS,\0 30' f[)E H DE .TU:--J:HO DE 1831
i para não irmos estabel.ccer nm P:recedente
' qtw forme uma excepção sem mo:ivo daJ'W>S!DEXCI.\ DO sn. msro r·ArEr.L\.o ~lót:
; quillo em que já o Senado assentou, e parti·
.
. · ripou á outra :Camara. A ·primeira resQlu·
Discussrio sob1·c a i11Si'rltCçlio publica. - DW>- : r:ão que subio com esta fórmula foi, a meu
eusstio 110 Parecer tia Com.missrio da J!~sa, rer, a de que j:í fiz m.::nc;iio sobre os Capellães
sobre os pr.7tenc1erôles ao lugar de Ojjwza.l 1 ela Ilha de Fernando, na Pro1•incia de Perda Seorctaría. - Discu.~scio do Parecer ~a nambuco; por não andarmos a procurar inde1
Co11~11d.çsã~ de Leg~sla.çrio sobre 0 Pro]e- 1erm inadamcn te. pó ele examinar-se esta, e por
elo l/e Lct sobre crwws.
c! la nos podemos guiar.
O Stt. Ronmm;cs DI> C.\ItLH.no: - PareceFallaram os Srs. Senadores: - Barroso, me que sobre o que estil resolvido pelo Se10 vezes; Rodrigues de C:lrvalho, 1 vez; ~Iar nado ni1o ha que qucf>tionar; a fórmula com
aucz de Inhambupo, 2 \'ezes; 'Visconde 'de que esta Resolncão Yeio rla. outra Camara,
Cacthé, 2 vezes; :~ionteiro de Barros, 3 ve- não é a. que o .senado adoptou e em que,
zes; Oliveira, 7 \'ezcs; Saturo!no, 3 vezes; cm virtude do que se pnrtidpou á Gamara
Matta Bacellnr, 1 ·vez; ·Evangelista, 2 vezes; rlos .Deputados, el!tt tnmbem conveio; portanllfarquez de J3:J.rbacena, 7 vezes; Presidente, to, se agora ha dificrença, é provavel que fos1 vez; Visconde de Congonhas, 3 Yezes; Con· Fe por inadvcrtencia de qtwm alli redigio a
de de Lages, 1 vez.
ncsoluçiio c tamhem por inadvertcncia se deixou passar na Cnmara, como é facil ar.onteAchandOo-se presentes 2G Srs. ;Se- c·er; o:io é justo .que, achando-se aqui esta
naclorrs. declarou-se aberta n Sess:io incxar.t!diío, se deixe tamhcm passar; se ha
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dm·illa sobre os proprios termos cm qu~ o i •1 escola, que pede o Conselho da. l'rol'incL 1;
Senado assentou para serYirem de cabeçalho ; portanto, estou que niio póue Jul\'cr du\'ida
<is Resoluções rlcMa. nt.turcza, de\'C tirar-se ! cm IJIW Psta r:sr:ola ~r: r:rit:.
)>elo c•xau1c, 1' niio ilPY••mo~ sahir elo qué se /
dolitcn~u a este respeito, porque
nenhum
·Posta {t vowc;fto a Resolução, foi
motil'o lm para isso.
I
appromda dcfin:iti.nuncnte pattl Ell·
O S1:. ::ILIH11I"E>- uE Ixn.Pfiii!PE: - Parece- j
bir fL Sanc~iio lmpe1·ial, as,lm tomo
me IJUe não pútle haYer inconYeniente sobre '
sem debate todas as out1·as, que c,;·
o modo da remessa da Camara dos Deputados ~·
tal'am cm discussão.
para esta ou desta para aqucllu; ao que se
faz ncccs:;ario attcnder, é a fórmula com que I
O Su. Or.In:11:.1: - Pe1li a pa!ana par.1
as llesoluçõco desta natureza de1·em ser en- I requerer que se levante o adiamento ~uc ~e
l'iatlas [L Sanc~'.io; nrís já temos assentado / fez a uma Proposta do Conselho Provincial
neste modo. e não \'ejo ser matcria de duvida I da Bahia, sobre crea~ões de Cadeiras· para a
que assim se pratique, porque a Camara ulri-~ mesma Pr.o l'incia, porque n~o se marcan~lo
111~mcnte deliberante é que fórma o D~crcto tempo algum no mesmo adwmcn~o. se nao
p:u·a su!Jil· ú Sanc~:io.
houver quem lPmhrc•, ficarú :1ssim ctcru:t·
O S1: . .J3.\I:J:o;;o: -- O nobre Senador que 1mentc c a Pro1·incia sem a>: Cadeiras, qué o
se ~enta ao meu lado, certifica que sendo Se- I Con~~:iiw julgou neeessaria~ com conhccimenc:·c~ario em·iou [I Camara dos Deputados a to de causa; mando para i>to (t ~~~sa o 1l!r::1
particip~~üo do arbítrio, ~ue o Senado tomou,
acerca desta fórmula, e que houve resposta
J:EQr·r-:I:Dn:.>To
di~to; sendo assim niio pôde enviar-;;;e -~ Sancc;:io a nesoluçiio como está, é preciso mudarRertuciro que se levante o adiamento posse vara o formularia adoptado por ambas as to ti Resolução da ·Commissiio de Instruc~tio
Cama11as. Do contrario, eu não estou pelo PutJ!lca, de H de Outubro de lS:lO, sobre esque diz o nobre Senador que acaba de fal!ar; colas de primeiras lettras na Pro1·incia da
a ultima Camara deliberante niio em·ia o De- Bahia, afim de poder s~r dada para ordem
creto á Sancçii.o com mudanças do que rec·cbc do dia, e entrar novamente em disr.u~;.:;tto.
eh outra, sem que lhP pergunte se convém
nessas mudanças; e se ellas são de pequena
Foi apoiado.
monta, como troca de palavras i1ue dizendo a
mesma cousa., fazem a materia mais intelliO SI:. S.ITt::HXI.>o: - Xcnhum adiamento
givcl, tem sido pratica 'Perguntar-se se con- ;c propõe com a circumstnncia de indefinidtl
vl!m, por um Officio do Sr. 1" Secretario; na Camarn, sempre se lhe dá um termo e
mn~ se a mudança é substancial, ent:in toma
:-:stc termo poucas rezes {: mürr.:atlo em tempo;
o caracter de emenda e o Projecto \"Dita sempre se adiam ns materias até que o S<:emendado; e a Camara ou adopta a emenda nado obtenha certos dados. que jul;;n neccsou rc,jcita o Projecto, ou finalmente requer a s:ario!J para progredir na disc:ussiio; tacs crr
fustio das duas Camaras.
mo por exemplo a sorte de uma Lei, flUe se
O Slt. Vr~coxm: I>f: C.\ETn(;: - Aqui está de1·e decirlir antes de adiada, porque assim
o officio em ~uc a Camara dos Deputarias diz o exige a conncx:io flUe tem uma com outra;
que convém na medida tomn.da pelo Senado certas informações ou illustrações; c final(leu) .
mente o melhoramento de circumstnncias do
O S1:. B.11moso:
:'il'ada mais ha que Thcsouro, c este é o que mais demora produz.
dizer; até a data é pm>terior á dpsta Reso- Eu nito tenho presentes os motivos do adia1

lução.
0 Sn, )!oXTEli:O DI~ R11:nos: - ·Estt1 Arraial de S. Caetano tem multa. populaçiio,
está um pouco distante da cidade de :O.!arianna, tem um termo de quatro leguas, e por
!~:~:~ r muito proprio para nelle se estabelecer

mento, que agora se pretende levantar; mas
parece-me que nem a connexüo que a Proposta tenha com alg-uma Lei. nem a. espera
de lllustra~ues sobre a materla, foram motivos para o votar; jul~:o. se me não engana a
memo!'ia, que o grande numero lle Cadeiras

::3cssão de H de Junho

:J:í3

pedida:; por uma ;·cz, comparado cow o o,·. I este noiJrc Senador fez algumas conjecturd;
çumcnto para a in:;truc~üo publica da Pro~itl I sobre qual seria a causa e suppoz finalmencia no llnno pasHado, é quem deu moth·o a) te que seria a falta de verbas para tfto granllle~mo adiamento; He assim é, eu creio rJ'''~ 1 de numero de cadeiras, ll!a3 o mesmo nau:~
se póde leyantnr, como requer o nobre Be- Senador confe;sou que não tinha lembr.utr:a
1
nadar, porque ha1·eudo muitos illustrcs Se- ' da verdadeira causa; cu digo o mesmo; ollt•n·
nadares presentes, que conlwcem as localida-J do para a Proposta, ;·ejo cento c tantas c,i
dcs da Província, podem escolher dentre as ! deiras só para a cidade da Baltia, além d~J
Cadeiras propostas as que mais necegsarias I que j[, alli ha; ora, se se comparar este .lit·
pareçam, caso se julgue que as circumswn- I mero com o que tem a cidade do Rio de heins da mcsnt:t Provincia não pódc permittir / neiro, onde julgo não pas.>am as Cadeiras u~
todas as creaçue:; que se pedem; c podem L.; •.• 120, c comparando mais a popula<;ão das du:.,
contemplados os ordenados ~!cstres no Ol'(;a·j cidades, nota-se Jogo uma grande dispariclamento deste auno, c no do futuro, se ailllia, de, c falta de prOilOrçüo cnll'C a populur.iio
como é provavcl, n~o estiverem pro1·idos -:~ e os J!estres de primeiras letcras; •podia isto
lugares ao tempo de se discutir o Budg~ó. ser causa do adiamento, até que se pudcssam
,\lém de que, eu noio julgo que as circuwst:Jn- ter dndcs para crear na Província da 13::11!,:
cias da Província da Bnhia, deixem de P<'r· a numero de escola' f!llC estil'csse em propor·
mittir as crcaçõcs que se pedem, porque o .;ao com o que se tem dado para as o:ltras
Conselho Provinci<tl n<io se e>queceria de r.\11· PrOI'incias; porque. se a Ccn~tituição ga~a1;t~
cu lar com as rendas para este fim. Finai- a insrrucçi.lo prinwria g-ratuitamente, dá t:unmente, isto não tem nada cem lenmta:·SI) o bem o preceito ela igualdade da Lei quando
adiamento; se clle n:'io nasceu da dependcn- orotcgc; finalmente carc~o s:Jbcr os motivos
cia, que esta Reso!uçflo tenha com os dadus ,ln adiamento, para poder I'Otar no Requeride que o Senado necessita para poà~r u~•i mento, porque tudo o mais o:ão conjecturas.
O Su. )L~T'f.\ BAt'Er.J•.ut: - O Requerimenberar, e que ainda nfto tem, eu approro o
Requerimento; e entrando a matcria cm ,Jis- ruento do nobre Senador tem todo o lugar.
cussão se verá se de1·e ou não set· a pprovil•la V. :Ex. mes!ÍJO póde, quando quizcr, lel'antar
o adiamento, dando a nw.teria para a ordem
a Resolução no todo ou em parte.
O Sn. B.umoso; - J~u acho o Re~lucrl do dia. Demais, ou as Cadeiras sejam muitas
mento razoavcl; mas o que me parece G l'ir ou poucas na dlscuss<io se verii isso; mas niio
tõra do cempo proprio para o objecto. O l'ejo razfto para não se dar andamento a esta
nosso Regimento determina a ocasião da Se;,:· ma.terin.
süo, cm que se derem fazer os 1lequerimcntos
O SI:. OLII'J:H:A: - Eu não Jleço que se
desta natureza; e o Sr. Presidente pPrgm:t.J 1 :tpproi'f:Jll todas as Cadeiras, nem que se rehoje, como sempre faz, se ha,·ia alguma Pio- pro;·em; o que pedi foi que se le1·antussc o
adiamento, porque embora se diga que na.
pos;~a. Indicação, ou Requerimento a faz•:r;
c como mio ltou,·c, annunciou a ordem elo Camara se nüo fazem adiamentos indefinidos;
dia, de que o Requerimento cm questão c~tft este está sem se definir o :;eu termo. c é a.
f6ra; mas emfim, como j:í -foi apoiado c cn- isto que oc chama inrlefinido.
irou cm <Hscuss:io; eu f:t.!larei oobre a sua
O Sr:. H.1::Jto~o: - Eu n:io posso clcixar
n•url'ria. Eu n<io >Ci :10 rcrlo qual foi o ]Ja5sar a idén que expcndcu un1 nobre Scua!!:oli\'o do ~diamcnto, e portanto nüo po;;oJ dor, de l]llC o Sr. Presidente podia lcl'nntar
Yotar pcl:t lndicaç;io, po1·que me é preciso o adiamento quando quízesse. l~u muito rcssalJer se esse motivo ainda c:d~te, ou se ac.1- peito a Autoridnde e Pes~:o:t do Sr. Prcslrlrn·
hou; porquanto, se existe, n:io se pôde o aai.l.· 1 i:c, mn>. cu julgo que 1'. ·Ex. mesmo n:io
menta 1e1·antar. O me~mo nohrc Scnnt!o" nr:rcitn a tal oplnifto. porque é o primeiro :tté
que fez o requerimento, tleu pm· nwtii'O o u~:' a. rrder no Senatlo aquillo <lc IJliC o H('t;Ílll~n
se ti crerem adm i ttir adiamento., iu !l('[ilJlrlos; , to lhe concede a rrgalln. O adiamel! to nasrc
mas isto não é motiro, porque, como já disoe · de uma deliberação do Scu:tdo, c só outl'a
outro nohrc Sen~clO!', n<io se l'azem nr.sta dcllberaç:io o pórle le;·antar; e o Sr. PreRi·
Cnmara ncli:tmcntos inclrfinidos indel'inldos; , ciente não propõe p~ra a ordem elo din mate-

354

Sessão de ii de Junho

rias que o Senado tem adiado; ora, pelo que adiamento; cu não sei, ao menos pela ntinha
pertence á uuueria do Requerimento, cu as- / pane, onde se h a de procurar; as Actas ua
::;enLO que se não deve ag;ora tratar; convém Casa não trazem a razão das deliberações do
aa!Jer-sc do motivo do adiamento, ningucm o Senado, c só o! que é resolvido; os Requeri·
dá, .1 portanto não se pódc votar, é preci~o mento~. que fazem os no!Jrcs Senadores, pequL ~ada um IJuSrJlie in~truir-se para rotar dindo que se adie uma materia, não siw mocom conhecimento de cau~a c mio so!Jrc con- tirados; onde pois se achani e~:;a razão Pill'iL
jecturas; pelo que se tem produzido, deve o nos Hl ustrar, a podermos \'OLa!' com nw)i:>
Requerimento vir pam a ordem uo dia, quan- conhecimento uc causa? Eu confesso r1ue amauo o Sr. Presidente marcar c cntüo cada um nhã, ou daqui a oito uias nfw terei mais daviriL preparado, se se rotar agora, cu <lou dos do que tenho hoje; porque o:; Diarios
o meu voto contra por segurança; demais, do anno passado, on<le tal\·cz poderia enconcu ;linda repito o que <lis~e no principio; a trar a discussao nflo me parece que estejam
occa:;iflo de apresentar estas Indicar,ões não todos impre~sos; figurarei tah·ez mais uma
é no meio da -!:ies~ão, o ·Regimen<o e:;ta!Jclecc lwpoLhese, mas esta será coujcctum, como
CJUe seja antcg de se entrar na ordem do dia. têm sido as que aqui se têm figurado. Con-o S1:. S.\'l'l:HXJXO: - .Xfto me parece in- cluo, pois, que nada se podendo esperar de
tempcstim a inàicnçflo ou requerimento por mais !Ilustrações. deve votar-se sobre o Rese a·prcsentar no meio da Sessfw. O expctlicn- querimento, a favor <lo qual cu me Jli'onunte da Casa faz-se logo depois da leitura da. cio, porque nfto rejo prejuízo alg;um tle que
Acta; mas se no meio da Sessão o Sr. Secre- se discuta a 'Resolução; na discussfto se entario recc!Jc alg;um Ofiicio. lê-o no primeiro trará na com·cniencia ou descon,·enicncia du
intervallo que apparcce, se julga que a sua sua ma teria.
maleria é digna de ~er logo conhecitla pelo
O Sn. ErAXGt:I.I~T,\: - Quando uma maSenado; isto acontece aqui todos os <lias e teria pó de ter connexiio com outra, de que
ningucm chamou a esta pratica infracç<io <lc se trata, não se pôde dizer que o fallar-se
Reg;imen to.
nclla seja intempestivo. O no!Jre Senador ,·io
O Sr ..Presidente manda que no principio que sem exame, nem informações algumas,
da Scssfto se leiam os Pareceres de Commis· se adoptaram quantas proposições se fizeram
soes, mas ~c apparccc algum no meio, lê-se, a respeito de Cadeiras para a ·Prorincia uo
sem que se reclame a ordem; nào vejo pois Minas, e simplesmente confiando na intelli.
diffcrença para as Indicações, ou Requerimen- gencia que o Conselho Provincial de\·cria ter
tos; porque tanto estes como as matcrias que na mater!a; cu -faço esta reflcx;io c dig;o que
mencionei são mandados ler no principio da tem connexão com a que tratamos. Não comSessão; I) nfto obstante, estas ~ão apresenta- prehendo como sem cscrupulo algum c sem
das sem impng;naç;io no meio; de ma is o conhecimentos estatístico~. nem !l-\ais in!OJ·Requerimento está em discussfto c o mesmo mação se appronm as Propostas de :\fina<:,
nobre Senador tem fallado na sua materia. e se ponham de parte as da 13ahia, que verAcerca pois rlcllc ainda estou cm que dc\'e sam so!Jm objecto idcntico, c ate nem se
lcmntar-se o adiamento; e a mesma discus- queira que nisso se fallc com o pretexto ele
süo me tem confirmado nesta opinifw; é vcr- ser matcria dcsconncxa; pois niio se está tra!la!lc, c cu tambcm o disse. que se não sabia tando ela crcação de Cadeiras? E quantas na causa que tinha produzido o adiamento; zcs, aqui apparcccndo Propostas de Conselhos,
mas nfw são as causas tantas que produzem se requer am-pliação para outras Prorinc!as,
adiamentos que se não possam considerar c porque se julga con.,·enicntc? Nunca se diz
me parece que as enumerei a primeira vez que é ma teria de".connexa; h a pouco tempo
que fallci sohre a matcria; todas 11s hypo· ~uc pedindo-se a aboli~;io !10 uma Carta. Hc·
thc~:cs r.~tfio csgof.;ulas, r. o que ~c t.e.m cJ!t() gl;t, que fazia l'~cmru:: o~ Jndios flt• f'. a.l'nlu,
sobre clla~ uriu Jll'O\'a que dera o adiamento se pcuio na. mcs1nu. oeca:;iiio que ~c :nnpliar;contlnuar; diz o no!Jrc Senador que se nã.o se a mesma uisposiç;io para :IIinas; c longe
p6dc decidir ag-ora o Requerimento, porque é rlt' ~" ~hnmar isto deseonnc:-:üo, foi accc!ta a
ncccssariv procunu· a rcnladc;ir;:. causa !l!· propos!cão c man<lou-se (t C'ommissão a Pro-
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posta para se amp!Jar; o porque se h a do opportunidnde para propor a sua Indical;áo,
agora chamar desconnexão o que se preten· que aliás cu acho multo Justa; mas para o
de que menos é do que ampliação, pois que r1uc agora não é a occa&ião.
ae ·pede que se trate do que a Bahia tambem
O Sn. fJ,IHnoso: - Eu :Proponho uma pre·
pcdlo sobre o mesmo objecto? Acolá far-se·ha liminar; e é - se póde ou não tratar·sc da
a ampliação sem que a .Provincla peça nada, materiu.?
nntcs ouvi aqui a um nobre Senador de :!Iii·
O Sr. Preslden te poz estu. questão
nas dizer que não era necessarlo, e ~>QUI pede
á votação c dccldic:w;e que S<l não
u Provlncia da Bahla, c o.clla-si) desconnexa!
tratasse na presente S1Jssflo.
Não entendo! São multas cadeiras (ouvi eu
·Entrou depois em 1' discussão o
aqui dizer), e não tem proporção com a poProjecto de Lei, Impondo penas ao3
pulação; p6de ser, mas examine-se a mateimportadores de escravos; e sendo
ria, <:ontem-se as Cn;deiras pedidas> veja-se
lido,
disse
qual é a população, e se houver excesso, cor·
tem-se as que se acharem de mais:; isto é o
O Sn. .i\!AnQm:z DE R\rmAcE:u: - Prol! I·
mesmo que dizer, levante-se o adiamento para
entrar a Proposta na ordem do dia quando bldo o Commerclo de Escra;·atura, appare-.
ceu logo o contrabando com a ~1ais cscanda·
V. Ex. o marcar.
O Sn. OuvEiltA: - Pedi a palavra para losa publicidade; todos: conhecem semelhante
ler o arligoo do Regimento, em que se tund11 nre;·aricação, c o quanto ella frustra os t1ns
o nobre Senador pam apoiar as suas razões sandavcls com o trafico de escravos; foi abo(leu); diz que proJlOZ o adiamento fixo ou lido para. sempre no Brazil, e todos por con·
Indeterminado, Isto em qualquer estado cm sequencla. conhecem a necessidade de cortar
que cSll\'er a discus;;ão; eu, li vista, concluo um tal abuso; o meio de o Lzer é a pron:ul·
que póde ta.mbem do mesmo n1odo propor que gação de uma Lei que imponha penas aos
culpados, e forneça tambem os meios de os
se lavante o mesmo adiamento.
O Sr.. ::vr.~nQliEZ DE RU!RACE:o>A: Aa conhecer. Persuadido ;desta necessidade, of·
questões de ordem preferem a teclas as que~· ferccl o presente Projecto á consideração do
tóes; é expressa no Regimento a occas:i:To cm Senado; c ninda nada ouvi contra a sun.
parecê a.ccrescentnr
~uc se devem apresentar as Indicações. Ne. materia. Excusado me
nhum nobre Senador deixa de approva.r a. mais ao que já disse na occasiiio em que o
Indicaçüo, que se ventila, ninguem se oppõe, apresentei; só tenho ngora ;(Je pedir a ur·
n meu ver, que se levante o adiamento; mas gencia da discussão, porque estou persuadido
é nossa obrigação restricta que o Regimento que .um ·dia de demora. faz crescer este -mal
se obscn·e; nada. interessa tanto a uma Cu· consideravelmente; bem poucos dias ha que
mara como guardar essa ordem; do contra· encontrei um muito grande numero de es·
rio milhares de vezes seria perturbado o tra· cravos novos, ~uc pelo modo uniforme com
balho, c tudo se confundiria; esta. Indicação que iam ve~:idos e maneirns bem conheci·
6 sem duvida f6ra da ordem, e está f6ra da das por quem tem pratica. de· ver destes es·
J~ttra. do Regimento; porque o que eu vejo cravos, ·bem se ma.nifesta.va que acabavam de
é que se possa. propor o adiamento cm qual· desembarc:J.r; vendem-se com publicidade pre·
quer estado da discussão; mas que adiame.nto tos noYos em casas de Jelliio, e nln!:uem fis·
~ este? Xinguem cluvidn que é o da. matcrla cal!sa tão escandaloso abuso.
gu~ se discute; não l'cjo, porém, <:orno daqui
se conclua. a regra, que sempre se pôde, cm
Posto á vota~ão o Projecto, foi ap·
proYado pa.Ta passar â 2• discussão
qualquer occaslão, levantar-se o adiamento de
uma Lei, que por isso mesmo que está adiada,
n[lo cst.1 em dis:cusqfto, ú conclusão que se
O Sn. l\L\nQr:tz DE BAn!IACE:I'A: - Não
n:io contém nns principias que estão no Regi· me· p~recc ncccssario fnzcr indicação parn a
mcnto. Estomos, portanto. a perder tempo cm . urg-oncla, porque julgo que cabe nns attrl·
umn qucsUio que cst:i inteiramente f6ra .da bulçõ.es de V. Ex: cnmrrtnl' o imtm·vnllo en·
ortlrm. O nobr~ Scn~clo1· tem todos os cll~!.' 1 trc esta c a 2' discussão.
.j,'i

35~

Sawsão de H de Junho

--------------------------------------------

0 Sn. Pm:~un:x·m: - gstá marcado no
Regimento, que eutre as duas dlscu;;sõcs dei'C
haver o lntervallo de 8 dias pura as Leis e 3
para os Pa-receres; eu leio o artigo (leu): o
que p6de fazeNe é alongar o prazo, porque
se diz que não será menos de 8 dias o lu·
tervallo, mas não se p6de oncurta.r.
O Sn. •)fARQUF.Z DI~ BARilACEXA: - Pois
!>em; estava enganado, eu raco a IndicnGão.

tar e
cio a
(José
lugar

se nfw passa o P1Lreccr, eu me pron u 1;.
fa1•or do ~ne aponto .no ;·oto scpa.ra.Uo.
Bernardino); mas se se prova que r1
nfto é preciso, eu ufto insistirei.

O SI:. :lí.IHQL't:z DE Ixru~mur·J~:

- Sem-

pre mo 6 penoso divergir do voto de quem
rle1·e estar !Jt'lll ao facto das materlas, que
se tratam; t.:ll é o actual caso, em que os
ll!ustres :Membros da Commlssão da )fesa,
que tem a seu cargo a dlrec~ão da. ·Secreta.Mandou com effeito á l\fcsn o mesria, c da Policia, affirma, que o lugar não
mo 8-r. Senador a set:uillte
é necessario; mas eu não devo ser contradictorio com a minha consciencia. :-<ús não
INDICACJ.Í:O
tratamos de erear um lugar de novo; s6 se
trata de prover o que vagou por morte .de
Proponho que o Projecto tenha 2' dis
quem
o servio; dlz·sc que não é necessario;
cussão amanhã, pela urgenda em que esta·
mas
cu
ouço queixar <le atrazo de trabalho!
mos de cohibir o contrfl!bando do commerc!o
E
nesse
caso, co~1o se p6do dizer, que ;não
de escravos. - 14 de Junho. - Jfarqucz de
é preciso este Offic!al? Demais, apresenta-se
Barbacc11a.
()ntre os pretendentes um que até por ecoPoi apoiada e approvada sem de· nomia se <levia prover, e que parece ter adbate, .para entrar o Projecto na or· quirido direito; elle, percebendo o ordenado
que tinha do ten:po que scn·lo no Des~m
uem do Dia da seguinte sessão.
bargo
do Paço, e que deve conservar pela
Teve depois lugar a 1• dlscussá•:
Lei,
cmquanto
nfto ti.-cr outro emprego, far.
do Parecer da Com.missiio da ll!eM.
sobre os pretendentes ao lugar d0 á Fazenda Publica sri o dlspr.ndlo do necresOfficial ela Secretaria do Senado; e cimo; tc:11 adquirido direito, porque tem
p:1ra fallar sobre elle, pedio a pa- servido sri por esse ord(.lnado, que lhe ficou
nesta Repartiçi"to c tem a {:Xpectativa que a
lavra e disse
mesma Lei llw dá de outro emprego; tem
O Sn. :\!AnQt:EZ DE B.iRBACF.:s'A: - X:t m.ais a. seu favor a aptidão, que cu pr..~~n
minlla opmuw nunca o Senado se devia oc dizer fJUC lhe nfto falta, pt-rque o co!!he•:n
cupar do proyimento destes empregos; por· pessoalmente; I'Crdadc 6 que ta·mbem aos ouque havendo n6s escolhido uma Mesa, com- tros nfto faltn; eu ta.mbem os coaheço, m::s
posta ·de õ ::l<fembros, que tem tambem a s~u a nenhum nosistcm as outras circumstancias.
cargo o Expediente da Pol!cla, nada havia Este -é nascido no Drazil, te111 presiuuo '"rma1s proprio qu~ deixar A Mesa esta attribul- viços; por todos estes motivos, eu I'Ot:!ri:~
ção; mas como a pratica tem sido até agora que se proYcsse o lug-ar, c que se attendc:;;,,
apresentar estes Requerimentos no Senado, e n este que jú sen-e por muito menos ordeveio que a maioria da Melia. acha desnecc3- na·do do que os outros.
sarlo o pro;·imento do lugar, eu voto pelo
Parecer.
O Sn. Or.rrEinA: - Eu disse separadamcllte o que entendia; e menos que daqui
ha seis mezes se .não dl~;a que é necessarlo
mais um Officinl, eu estarei pelo Parecer
e não se prOI'tL o lugar; mas cu estou quo.
a abundn.ncin. <lo Off'lclaes é agora accidental; porque vezes tenho ouYido no OfflcinlMaior que lhe niio chegam os Of!lr.ia.es pnra
) eic,·lodic:ltC; ',)Qo!' iSf;O me nãn nnlmo a. ,.O· I
I

O Sr:. VlSCON!lE DI> CoNGO~ H-IS: - Quando a ;Ilesa deu este Parecm·, te1·e em l'i5t:t
o que diz o Regimento no artigo 5", onde ~'"
diz que a Sf:crctnrilt han•rft um Offida!::l<!alor, c os mais ·que forem nccessarios p~ r:t
o experliente, não passando de G. O que restaYa, ft .-ista do que é expresso, era pcr~;un
tnr ao Sr. 1" Secretario, quP é quem insppr·clona ns trabalhos dn Sccretarln, se ba\·1:'< Jt<c·
cessidade dr. Officiacs. EI!c infol'mou-se elo
Ol''ln; ... l 'lf1\'C ·d'f'l,.,,o,, 'Jnuc o tr·,b·.1ho
I'I.UI· •.• ,,
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r.m dia; e não havendo neccssid:1dc, a Com· d:t .'VIcsa, porem poJo que toc1t ao mais, não
miR~ii.o, olhando para o Reg-Imento, 11:1.rece / sol so scr{L assim; quanto {: TePartiçiio de
que andou em regra, porque se o trabalho 1 que estou incumbido, tenho Hentldo nella as
se fizesse com menos de 6 Otflciacs, não devia i bltns de que fiz menção. Concluo daqui que
prover-se a vaga; tanto mais que ainda res· ! o lugar deve ser provido: 1", porque j(L ha
t..'lm os 6, que é o limite duelo pelo Regi· 1 o aTesto de se ter alterado o Regimento na
menta. A Commissão não entrou no ·mereci· ' parte em que marca o numero G pura li-mite
menta dos pretendentes, porque julgou neces· I dos Otrlclues da Secretaria; ~'. porQue se faz
garfo decidir a preliminar de ser, ou nfw ! preciso para aue o trabalho seia mais avan·
neccssnrio, c como assim o julgou em vir· , çado; podondo accrescenta·r, que a Sccret:J.ria
tudo das informações, que o!Jte\'e das pes· : trabalha durante tollo o inten·al!o das ses·
soas competentes, não tinha quu se occupar ' sões, o que certamente não <:oJn·ém, por muill:t justiça .dos aspirantes ao lugar. Eu mio : tas razões que não é preciso exoender. AceT·
nego o que o nobre Senador a.Ynnça acerca ; ca do merecimento dos pretendentes. eu nada
do Official que foi uo Desembargo do Paço . posso dizer senão me referir aGs Documen·
e tambem julgo que todos os nobres Membros . tos, que aprcscnca.r, porque n<1o conheço a
!la Commissiio csciio do mesmo accõrdo; mas nenhum delles pessoalmente c com os dados
decidido que o lugar nilo de\'e prover-se pe· : dos Documontos eu estou pela cpinião do
los fundamentos que a Commissilo expõe ::to ; nobre Senador o Sr. l\!arquez do lnhambupc
.Parecer, nf•o tem lugar nada mais.
; a fa>·or desse que servlo no Desembargo do
o Sr.. SA'l'L'J:xrso: - Partindo-se do prin· : Paço, cuias circumstanclas silo superiores ás
cipio de que o trabalho dn Secretaria está : dos outros.
eorr~nte c que isto não é accidcntal, nada ha i
O .Srt. BAI:i:oso: - Co:no teuho obrigaçii.o
com effcito a tratar desta 111:1teria {L vista : de falla1· sempre com franqueza, hei de dizer
do Rcgimoulo. O.!as, se o Re:;imcnto dú o li·! o que entendo, ainda que n minlw. opinião
mitc ele G Officiaes, já foi alterado porque : ocia outra da ,:os meus ami;;c:>. Xão me L:>n·
se trata a;;or:1 da vaga de um que foi pro· : formo com o Parecer na parte que lliz que
,•illo <J.lém dos G e então julgou-se necessario; ; ~iiú sfto nccess:1rios mai;; Officiacs do que
logo além do precedente que temos, c nos -' o.> c:-:ist.mtes, porque o trabnlllo cstfL em dia;
pôde servir de aresto, fic:J. provado que o cu sen·: de -Secretario e nunca o pude conandar uctualmente cm ·dia o expediente d:t: seg-uir, c tanto assim que ficava muito tra·
Sccrctarl:t é uma clrcumstaucia accidenta.!. : balho pD.l'(L o intcn·allo das sessões; o que,
AI.Om do que, cu n:1o sei como se affirma como j;, ponderou um nobre Senador niLo é
qne 0 trabalho est{L em dia; !Ja poucos mi· convcnient0. :VIas a principal razüo da Comnutos nue na Secretaritl se me disse que S•· r miS!iiiO c ella SÓ bastava, 6 porque o Re·
n:io tem poditlo tir.ü.l' a::; eúpias das ~~ct~z gimento dtl 6 Officines, c emquanto se não
para serem enviadas ao Redactor do ~lnl'!o mudar o Regimen-to nesta parte, emquanto
por f<\Jt:\ de quem o fa~a; estamos a .L4 de I hou\·er ti Officiaes, não ha Yaga, como agor:~.
Jun!lo c alnlla nenhuma. cópia ha deste mez; acontece. O nobTe Senador ~ue acabou de
cntrcgaln-se as .:\c tas origi n:tes com o gr.a· falln.r parec·: :.~.:;tnr labor~.n·do cln bcm1 cnvissimo inccmmodo de voltarem ít Secretana :;-ano, talvez por mal informado; o Official
todos 05 dias, onde se con~ervam durante a fallecitlo não roi provido pelo Seuado, por se
sc.~silo, por pollcrNn ser precisas nu :'.Icsa, julgar necesHrtrio; foi ntandado pelo Governo,
para sol\'•'' as duvidas qne potlem occoner c o .Senado nf•o fez mais que niio repclllr o
nnc atl'(LZa co!tsidcravelmcnte
que 0 Go\'Cl~~~o fez, e não alterou per• canse·
no .Su·nndo
,
, 0 •1
..
•
trab:tlho
da
rcclacçfLo;
fl \'ista. dl~to nao setl ~uencia o Regimento. Foi este OffiCHll con·
0
eomo se pôde dizer que cr.lá em d1a o traba· siderado co1no snpranumemrlo, e os emprc·
lho· tratar-se·hO., é o que cu julgo, do tra· ;:a<los deót<t ordem não ·dei:-mm ntga quando
bal~o Jo expediente onlinario da Saiu; ma:,, fa!lcccm ou faltam por outrn causa. Se se
nfw é só isto o que incumbe aos Offlclacs tratass,, por(T.J ele alterar o Regimento, eu
~:""\er.r"'"\"!'!"
o sr• 1·' Secretario acha SD!ll·i clirh• : .ncl:o ""·pericnci:~.
que tenho do tompo
rl··~
,,, .......
-··
Jl~-e ·pr.ompto 0 que é rclntiYo ao expediente I qne
<lc SecrctaJ•io, quo 6 Orficiacs e

,,.,.,·il'
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ainda 7 illiio bastam para o que ha a fazer na · estii atrazado, e que se derc prover; a este
Secretaria, no modo que ella se acha mon- , r~speito ·devo dizer, que o Offlclal-~ialor mo
ta.da, de maneira quil em e&<Ia anno de ses- I rlltise que o servlco esta\'a em dia; sobre o
silo, se termine o trabalho da. Secretaria ~eglstro da Acta, el!e nunca •póde estar em
quando se fecha a Camarn. Mas se Isso se d1:t, e nem -é da ordem do serviço poder tatratasse cu apontMia um meio mala eco- 1 zer-sc Isso. Se os Off!ciacs, .que existem, não
nomlco de se augmentarem os opernrios, esta- 1 são capazes, havendo a causa de enfermlda·
belecendo-se dlfforencns de ordenados, porque de, é a mesma cousa no caso de se augmentambem existem difforenças sensh·eis de tra- tar o numero; agora se é preciso (•stabelecer
balhos, a que a paga deve ser proporcional; algum ·!lleio ·para aquellc que se >ale de uma
tudo isto porém não é para o presente caso. , pequena enfermidade para não cun1prJ.r com
Estes homens pedem ser providos na vaga o seu dc;er, é outm questão. O nobre Senaque su.ppõem existir; a Commissiio diz e diz d_or que me precedeu, disse que nas Secreta·
multo bem, que tal Tnga niio ha; logo não , nas de Estaào onde o scr;lço é maior são S
tem lugar nenhum dos lt\!querlmentos, e por 0~1 9 o~ Offlciaes, e no Senado, onde o ser·
isso sou do voto da Commis.süo.
' nço nao é talvez a terça parte, é preciso
O Sn. Co:.nE nE LAGHS: - A .questão con- :w;:;mentar o numero? Xão. Se não cumpriYiste em saber-se se é neccssnrlo prover o rem com o seu dever, nem -10 Off!claes chclugar e no caso que seja, quem será. o pro- gam.
v!do. Nenhum de .nós está em estado de reO Su. Vrsco:;or~ nE Co:>Go:.rus: - Eu
solver a primeira parte da. questão como o qu::ndo fui Secretario, achei um anno atraillustrc Membro da Mesa, que é, e particular- zado o Registro das Actas, 6 dcra.m-mc por
mente o Sr. 1" Secreta.rio, Fiscal dos traba- motivo o haverem alguns Offlciaes acompalhos da Secretaria; e affil'lllando a mesma nhado o ex-Imperador na sua viagem. Em
Mesa que não é preciso, porque o trabalho pouco tempo ficou o trabalho em ordom, porse faz bem com os que ha, como poderemos qur. fazia-os lev:!.r o trabalho do Registro
n6s affirmar que não bastam? De minh;! P:l!'a suas casas, onde se pódc fazer sem iaparte, ainda antes de ouvir ler o Parecer, conYen!ente. Quando são habcis os operarios,
diria que 6 Offic!aes eram bastantes; porque ainda que o numero seja menor, o trabalho
comparo o expediente da Secretaria do Se- não padece; se nctualment.e apparcce atrazo
nado com os das Secretarias de Estado; c dc\'e attribuir-se á falta de assiduidade, e
vejo que o ilcstas G incomparavelmente não no pequeno numero de Officlaes; o para
maior, c talvez que alli não passem de 8 ou
isto .ponha-se-lhe o correcth'o, porque a exe o trabalho a!li p6de affir:nnr-se sem cxag- pr:riencia tem mostra·do que, onde mfto ha
geração, que é quíntuplo ou sextrlplo. Se com corrceti;o algum, quanto mais gcnt~ 1m Ul~
offelto existe algum trabalho atrazado, como no;, se faz. (.1poiado.Y).
aqui se disse, niio pódc dclxa.r de ser porqut
O Sn. B.mnoso: - E' uma discussão, que
os Oflclaes são pouco u.ssiiluos (apoiados): niio vale a pena, por isso mesmo que o printrabalhem como lhes incumbe o seu oftlcio, cipal não existe. .Eu conservo a min·ha opl·
e ordenado dt: 1:000$ merece, que 6 homens nião de que os Offíciaes são poucos; tambem
são su!flclentc,s para trazer cm dia muito pela minha experiencia poo!a aprcsenta·r
mais serviço do que é o do Expedie.'lte do muitos exemplos. O nobre Senador diz que
Seno.do.
o Registro andou em dia; andou; .porem
O .Sn. Vrsco:-;op, n~: CAETrrí:: - Eu assi- qua.udo cu procurei fnze!-o, faltaram-me as
gnci este Parecer fundado no Regimento, .que cópias das Actas para o D!arlo. Quando se
determina que sejam 6 os Officiaes da Secre- tiram Offlclacs para uma cousa, faltam para
tarla e uma vez que existe este numero, para outra; dous vinham para aqui segundo o Reque o havemos alterai-o? Houve uma nomea· gimcnto, o por isso faltavam na Secretaria. O
çiio do Governo cm mais um homem, fallc· trnbn!ho das Secretarias de ·Estado não é
ceu este, não ha necessidade de augmcntar o pam comparar com cstr. do Senado; 11 !anumero. Disse o nobre Senador que o serviço u:n-F.e efflcios, e n;io lw cópias; aqui to;lo
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o trabalho consiste em cópias, e multo gra.n· Voto gue se nll.() prova o lugar; mad nllo que
des, c de Projectos que exigem 4 c 5. Eu
se extinga, Cllli)Uanto se não trata de emenconformo-me com o Parecer, p()rqu~ diz que
dar o Rcgln1ento; é necessa.Tlo que fique em
não ha. lugar vago. J.l!as, pela. experiencla pé, porque p6cle acontecer que a todo tempo,
que tenho da Secretaria, digo que o numero
por falta dos outros, seja preciso prover o
não é bastante; o que se .podia fazer era lugar; e se o Pn.recer passaT, nfio póde o
não gastar 6:000$000 com 6 Officlaes, po- Senado emendar o Regimento quando a.JI~
diam haver 10 com ordenados graduados, não é tempo agora de se emendar. Quando
como jli. disse, c ainda me reservo para dizer fõr, então proporei que se nomeie um Cor·
em tempo. Eu voto pelo Parecer, pela unica reio de .pé. Ta:nbem julgo o Ajudante do
razão de que não ha u. vaga, que os preten- Porteiro desnece~sarlo, e a seu tempo farei
dentes suppõem; esta razão é capital, e não sobre isto a minha proposta; bem vejo que
(; neccssarlo discutir sol>re as outras.
o Parecer se iu:Ida na economia, e por Isso
O Sn. OLII'EIRA: - Tambem quando es· o approvo; mas não voto quo o lugar seja
tive na redacção dos Diarlos vi o atrazo que supprlmldo, porque a occnsiiio <l extemporahavia; o dizer-se, que assim como póde adoe- nea. Farei emenda n2st.; sentido.
cer um, podem adoecer muitos, será .provavei
hal'endo molest!a contagiosa; Jnas é precise
l\fandou com effeito o mesmo Sr.
contar sen:.prc com algum que possa adoecer,
Sen:.tlor a seg-uinte
para se calcular a su!flciencla d()S opemrio~
de qualquer repartição; cu ainda não vl demonstrada essa suf!lclencla, o que é que n.
Secretaria trabalha sempre no interva!lo das
Ao J'arecer:
sessões; logo é porque não anda em dia o
Que não ·conv.::m por agora fazer-se o
trabalho; se anda um ramo, não andam os provimento .do lugar de Ajudante do Porteiro.
outros.
Barroso.
O Sit.

liL•n<!GEZ

DE

BAimAct::>A: -

Eu

já disse que a Commlssiio é o Juiz mais com·
na materla; como porém tenho ou·
vido varias reflexões ~Cibre o grande trabalho
das cópias, direi, que não póde haver u·m
pcor systema do que occupar gente a tirar
3 ou 4 cópias; onde ha intc!ligcncia no expediente da Secretaria, h:t só uma cópia; para
o mais, é uma volt.l de prenda quem faz o
resto. ·:!Iras quando chegarmos ao nosso Regimento, expenderei as minhas ic!&as sobro esta
mate-r la.
Posto :i. votação o Parecer, foi aDprovado.

Foi npoiada.

pct~:nte

o Sn. vr~cosm: DE CoSüOXll.\S:-A Commissão podio a suppress:'io fundada no que
diz o Regimento. (Leu). A experiencia mostrou que aquellc {lUC se creou qnasi que nada
fazi:l. Acho muito con'\"eniento. que, quando
este Porteiro adoeça, venha um da Secretaria supprir; e entretanto excusa-so essa despeza, por ser n.bsolutamentc inutii
O SI:. ilJ.JU~oso: - Voto contra o Parec!>r
ela :1-I~sa, pela mesma razão que se não devia
mochor no Regimento a l'espclto ctn Offlcial.

O Su. Or.rmmA: - Por conhecer a inutilidade do lugar, ú que assignei o Parecer, pois
sem.jire conheci qno. tal lu;::ar não tinha exerclcio e nunc:J. iez falta. Parece-me que vi
quem o cccup:!.Va. 5 ou 6 vezes; .a cntretantü
que se trabal!wn 5 annos, elle nada fez, porque não tinha o r:nc. Se se quer conservar
por luxo, é outro· caso. Estou pelo Parecer
da Commissão pelas lllesmas .razões que ti>·c
no outro. Nós estamos todos os dias alterando o Regimento, c porque se nota agora! .U(!
se disse que f.C r.!í.o pnzcssc em execução o
Regimento Jogo, até ver se o tempo o ia. alterando c assim ~e tem feito. Reconhece-se
que o lug1tr é inteiramente inutll, mas não
se quer que se snpprima; parece-me contradic~1io!

O Sr.. D.'.Imoso: - Eu não disse que o
Ju;;nr er:t i;ltciramente inutll; tambem disse
'lliC a occas!iio não em propria. ·para. emcudar o Regímen to, e que a seu tempo se emendaria. So o Regimento seTYe para tudo quan·
t.o se quer, então n!io o temos! A economld
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ú ju::;La, llli.l.:i a :ile::i,l, a !HcU VL!l', ~~xccdeu o
Regimento quando diz r1ue tiO supprima o lug·UJr, niio estando nós a tratar de reformas do
Rlegimcnto. Se me disserem que o lugar ni\o
é preciso, digo que sim; so nomc::rcm um
Correio de pé, que ~ o 1" degrúo dessa csca·
da, estou por isso; e iJUando se propuzer a
supprcssüo (em occasifw proprla) eu propo·
rei a creaçfto tlc um Correio de pé.
O Sn. Er.li'iGI~r.rs·u: - (:\'fto porcebl, diz
o •rachygrapho Lago;;).
O Sr:. DArmoso: Xito se! se entendi
bom a opiniito do nobre Scnadc-r·, mas part'·
cc-me que foi contradictoria; a minlr:t opi·
nião é o adian:cnto tlc dire:ao, c a 110 nobre
Senador é de facto. Que trocadilho ele pala·
nas para demorar os Rcquer~mentGS dos homens! E' uma injustiça. O que se lJa de fc\·
zcr de facto, far~a-sc de direito.

(O 81·. E,·angelisu.t

vc~ou

pelo Pa·

re-;,e pela dccis;io do
cor.!ormo-mc
com a idéa
uma materi•.
prejudicar a

Co~ligo, ·C!

muito justo;

port:111to com o Parecer, menos
de que est(t prejudicado, porque
I'JIIC ainda nfto passou, nüo póde
nada.

:Pondo-se (L vota~fio o Parecer, foi
approvaclo, bem como a emenda do
Sr. Danoso, para passar íL .2• dls·

cussfto .
.Entron rlcpois em 1" discussfto o
Pm-cccr 1::: Commissão -ele Legislação,
a Redaccüo sol.Jre os crimes de -roubo
t

~-·

fnrtn;

não han:nclo quc:n1 fal!a.s.sc

:tccrca rio mr;smo Parecer, foi appro\'ado !l,cr:t p:1ssar [t 2" discussão.
Scguir)·Sc a 1" eliscussfw do Pare·
ccr d:ls Comm issões ele Lcgisluçfto c
Rerhc~ib solJre o Projecto de Lei re·
!atiro no;; delictcs elos empregados
pul.Jliros c sobre cllc disse

reccr da :\lesa. J"' o que pud~ colli·
gir, diz o 'l'a<:hygra.pho ·Lagos).

O Sr:. D:.rn:o~o: - Opponho-me ao Pare·
cer. Lendo :~ Cc:lf.i!itni~ão no :trti:;o 156 vejo
.Q Sr:. :\LII:QGEZ J>I: B.1w:ACE:iA: - A dou· rJUC clla cxi.o;e p:;r:t os Juizes de Direito c
trina, longe de ser contradictoria com us :VIagisti,ados u:J:r: Lei Reguln.:ucmtnr; e de
principias do nol.Jrc Auto r da cmond:r, é con· necessidade, porrn~c sendo a RclaçiLO o Tri·
l'ormc. :\ Com:nissfto diz que 6 desnecessario bunal nito poclcm ter Ju~ar os Jurados. A
aquclic emprego, o Autor da ·cmendn. diz que fórma de jul;;~r estes empregados deve ser
não se prova, mas que nfw se supprim. a, por- outra. l~u \"oto contra o Parecer.
r1ue nito é occasião propria. A!Gn1 disto, ponrlorou uma circumstancia do ccnvenienciu,
Pas~~cu ú rota~ilO, ficou c:·mpatacla
que 6. licantlo supprimido o lugar c prcci·
c per i.>:õo adiada pa·ra a seguinte
sando-o o Scnatlo, niio ter a faculdatle de
~cs.sflr:.
nomcn·r. Eu estou pela c!ll{)l!da.
Scnrlo a ultim:t parte da Ordem .do
0 SJt. Or.n·rm<.l: - A ·rliffercnga que lla 6
Diíl. ti·ab~lllo::; de.: Commissõcs, o Sr.
Prcside:1:te convidou aos !!lustres
0 sermos ar1ui todos os tl ias in·conunot!ados
eom R;:qucrimcntos, c uma vez que exista,
:VTer:~br,J:;
das mesmas Commissões
todo mundo tem direito a rcqucrQr o lugar.
pa1·a e:Jtr::.;·cm neste cxcrclcio c sus·
Sr:. ~[Ar:QuEz u1-: D.llllLIC"X.\: - O Scpendcn·:-;c :l sr.ss~o ft utna horn ela

c

:tado scnllo inco:nmoaiulo,

LClll

dons expcdicn.

tr.s, ou propOr a rcfc-rm:t do Regimento pelos
meios ordinarios ou deixar os Rcquerimcutos
:, Mesa; e se o th•essemos feito jC, e3trw:11mos
i i ncs da discussfLO.
o Sn. B.\BHoso: -- Creio que a idúa do:>
~lembras da Connniss:"to foi a de que niio se
tratasse mais da matcria. :\fto se di!!a po·
nhn que está prc.jutlicatlo o Projecta, porque
,i.inda não n.ppareccu nntln. ncst:t materin up·

prov:Hlo. En co!rvcnho que

se

espere ptu·n

~rumdo se trata!' do corligo elo Prcct'~;so. PSJ>C·

l:J!'i.l~.

.-\'>' t1J:~'· heras c dez minutos ela
t:lrtlc !':~:·.nio·SC o Scnn.do c o sr.
l~reshlt~ntc
Parcr(~rer:

r1cc1a.rou flUC se lerimn os
qnc hcuvcssem na scssüo

segniittc.

o

;J:Je;::Jlo

Sr.

Presidente marcou

ro::r::. 0!'l1C!11 rlo Dia: em pri·IIICiro lugar, o Projecto de Lei, marcando P"'
nas acs introclur.torcs rle cscra\·os; em
segnnilo lnéial', noYa dlscussrw do Pa·
rcccr· 1b Commissiio rlc Legislação n
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.J~odacç;:1o,

sobre o Projecto do Lei Hctc mll novecentos r(!!~, lmportancla das dlrclatil·o aos delfctos dos empregados / tns folhas dns despezas feitas na Secretaria
publicos; em terceiro lugnr, a Indi- e Paço do Senado; ·1", rcmcttendo varias orcaçfto <lo Sr. Ollveira; em -quarto lu· licios !lo Conselho Geral da Provlncla da
gar, o PJ·ojccto de Lei da lettra E, 1 Bahla.
deste anno; em 5' luagr, o Rcglmen- '
Ficou o Senado inteirado.
to do Conso!ho de Estado; em 6' lugar, o Projecto de Lei da lcttrn D,
O mesn1o Senhor leu uma fellcitaçfto do
deste anuo; em 7" lugar, a Resoluçfto Commandantc das Armas !la Provlncia com
n. 4, do anuo passado; em ultimo j agrado.
lugar, a:> cmeudas postas pela Com- j
O Sr. 1• Secretario passou a lt:r as sc,rnlssão do Regimento Interno ao i guintes Representações do Conselho Geral da
!llleSliiO Regimento.
Provincla da Dahia:
Levantou-se a sessiío ás 2 horu,s e :
1.• Pedindo a lsençüo dos direitos de en·
um quarto da tarde.
; tra.da na Proyincia rla Bahia, de todas c
. t rumento,s que se
:I quaesquer mac h'1nas e 1ns
i importarem para o servlco e ~;so da lavoura,
: c igualmente todos os anfmaes utels não cns·
SESS.\.0 31", DE 15 DE JU;\'"HO DE 18.~1
: trados, etc.
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1

i

i
i

i

PIU~SID!;;\"('I.\

DO

SR.

B!SIIO
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i

Foi remettido {, Cc:mnissão de Fazenda.

JJisaussáo ào Projecto de Lei que malrca pc- i'
2.• :liostranclo o embaraço, em que ;;P.
nas aos inlroiluctorcs r/1.' escravos.- Lei- :
acha o Conselho Geral, ck fazer effectint a
tura de ojjieios.

responsabilidade elas Gamaras 1!unicl.paes,
logo que tenham tO'Dlaclo eontas ao Procurador, ete.
F'oi rcmetticla <1 Commissão de Le·
missii.o ck Le;.;igJaçfio.

Fallaram os Srs. Senadores: Conde
de Lages, ·1 yczes; Barroso, 1 vez; Ma·rquez
de Inhttmbupe, G 1·ezes; Marqucz de Bn.rbacena., 7 vezes; OJil·efra, 4 yezes; Almeida e
Albuquerque, G 1·ezes; "\'iscor1de de Alcan- I'
tara, 3 vezes; Rodrigues de CarYalho, 1 1·ez: :
3.• Pedindo-se mellromr o insignificante
Saturnino, 2 \'czcs.
' oràe:J:tdo, que Jll'rccbcm c>s Professores Pu·
i blicos cic Li:::.;uas Latina c Grega, c de Rhc·
I
•Achando-se presentes 28 Srs. Sena- 1 torica, Pllilosophia e Be!lns-Artes, etc.
dores, declarou-se aberta a sessão; e. i
R1emetUdo :"t Commi;5~o de Instrnlida a acta da antecedente, fol ar- i
'
c~ão Publica.
prora<la.
(

· O Sn. 1' Sr:cnETAHIO leu os seguintes of·/
·!.' Relativo ;1s r:ontas dJ. Junta dtt Fa·
fi cios do .:\Iinistro do Tmperio: 1•, rcmeltcn- I zenda da. Bahia elo anno de 1829 a 1830, asdo um Autographo do Decreto de 3 de Ju-1 si·m como no orça:nento da Re~cita c nesuho corrente, sobre a prohibição da conccs- pezas para o anuo financeiro ele 18~~ a
s:io !le Loterias, no qual a Regencia ProYiso- 1833, etc.
ria em nome do Imperador consente; 2', par·
Foi umcttido
ticipando ter expedido as ordens neccssarias
ao Thcsouro para o pagamento da quantia
de duzentos 111!1 c duzentos r6is, importancla 1
5. 11 Expondo quo. ~!. J1lziio til! dim.inuicüo
das despczas feitas com o Paço do Senado:
de
a.lg-nmns
rc];dí~F= na Prorinri!l. lla D~hia
~'. participando tambem ter expe-dido as orprovinha
do
s~·!'tcma :nlti-polltiro de arrecn.dens necessarfns no Thesouro para pagamento da quantia de seiscentos cincocu ta e da.ç~o. mnndaci"o nlJ~r-rnr n~, ciita ProYincin,
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por Prorlsão do Thcsouro de 12 de Novem- '
Foi remettida a Com:missão de
l>ro de 1811, rcforçndu. ultimamente por outra /
:\Inrinll;l e Guerrn.
Provisão do 1 de Janeiro de 1828, determinando nmbas n Junta da Fazenda., que as
11.' Expondo :t necessidade que ha de
rendas que se puzessem om arrematação, ti- I crcar-sc uma cadeia na Villa de Cnma:m11 e
1·essem o ultimo licitmnonto na Côrte do Rio . fontes -na Yilla de Cayril, otc.
de Janeiro, etc.
r
Foi remettido fL Ccmmissão de Fa.
Foi rcmettldo IÍ CCI!llmissão de Fa- I
zenrla.
zenda.
I
i
1~.' :IIosLraudo ser oppressil'a o Injusta
6.' Expondo que a Lei de 1• de Ou tu- a Carta do Lei de 15 dr. .:-<ove1nbro de 1827,
bro de 1828 não unarca por quanto tempo que determina tJUe se inscreva· como divida
devem ter vigor as Resoluções do Conselho publica q:mJquer quantia, que a Fazenda NaGeral, a rospclto de qualquer Postura dns cional rl~vessc ~té 31 de Dezembro de 1826,
Camo.rns l\Iuniclpaes, etc., etc.
para .com a natureza de emprestimo, vencer
juros a.nnuaes de 5 por 100.
Foi remcttida :'L Commiss~LO de Le- .
gislação.
·Foi rr::nettido (L Ccmmissiio de Fazenda.
!
7.• Sobre as Representacõcs dcs Officiaes i
do 5• Corpo de Artilharia de Posição da 1
13." :\Iostrando :·, inulgencia c miseria a
mesma Provi•ncia, reclamando que sejam de- i oue ficara!•! reduzidos os empregados àa Casa
v_ldamonte. indemnisado~ das .prete~içõcs que /
:.rocd:< da Pr_o;~incia da l3n.hl~, cm consoh!m soffr1do com mamfesta JnjustJca.
, qucnciu da Pro\'lsao rle 38 do NonJmbro de
)1830 do :\1inistro da Fazenda, que manda
Foi remcttido ft Commissão de ' despedir :< todos os empregados da dita Casa,
Guerra.
que não ti1·cssem serventia Yitalicia e Que
scja.m aproveitados no scl'l'iço, que fôr con8." Exigindo que o Official destinado pela reniente, etc.
Lei para servir na respectiva Secretaria, seja
um empregado fixo e permanente.
I•'oi rc:nettlda a Commiss:io de Fa-

I

I

Il

I
I

da

zcnrla c Constituiç:io.
F'oi J•cmetüda á Com:nissão de Lcgisla-çãQ.

9.' Expoado que o artigo 25 da

L~i

rle

20 de Outu•bro de 1823 não tem sido obser-

1·1." Expondo os prejuízos que soffrcram
os scus compro1·incianos pela S:tnlla Lusitana
dur:~o~lte a glorios:i lnt:1 da politic:l Emancipação e Liberdade Brazileira.

vndo c que pela falta de cunl!pri-mento, o
Conselho da Presidencia não t~m desempeFoi rcm0ttido (t Cc.mmissão de F'anhado as funcçücs marcadas pelos paragrazenda.
phos 111 , 3n, 5°, 7n c 90, do a.rtigo 2·~ da. mcs·
~11:1 Lei, deixando cm abandono os edificios
1ii." Pcdinrlo cs precisos esclarecimentos
pnhllcos.
sobre o modo por que se de1·e cumprir o arFoi rcmettida a· Commtssão de Fa- tigo íí da Lei de 1" de Outubro de 1828.
zenda e Constituição.
Foi remettida á Commissiio de Le10.• Apresentando algumas obscrmGões
~lsl açi'tct.
sobro dous Orçamentos da receita e dospeza I'
respectiva á Gnr.rra. c ;, Marinha, remettidas
lG.' OffereccJ.!do don~ Planos de reforma
no mesmo Conselho, rte.
. para n "\Irnn!lcp;n da dil:!rle da. nahia.

Scssii.o de i5 de Junho
Foi

r~~ac·tli!io

:í. Co-rllmisofto tlc Fn.w

A~ntcs d(~

se entrar na Ol"dcm do Diu., cu te..
ul!o do f<:zor Uill!l. observação sobre a leitura

::cnda.
O 81:.

~:I.\t:Qn'z m;

IxH,utnt:I't:. como mem-

bro da Co::n.miss:"to de Legisl:lção c Rcduccão
t!;.:; Leis, leu o sc;;t:iute

As Comm!ssücs de Legislação e Rcdac~ão
r!c Leis, úXllminundo ll Rcpresenta.çiío do Col·
Icgio Elcitorul da cidarlc ele. Ouro Preto, Pro-
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que fez o Sr. 1• Secretario.
Hor:: c meia se tom ga.;;to com caw leiiura de Heprf:seutaçüas dos Conselhos G-oraea
do ProvincLs e qua.si a rnalor parte de.st<lll
Jüu t~m aqui a iniclat!V<l.; ou ju1g-o uecess:,ric. que tlcstr:~; Hopresent:lc0Gs dos Conselltc3 Gci':tc:; o mc~mo Sr. 1" Sccrotarlo dê
1 ;J:\i'to r.o Scu:1.do por um extr2.cto; porque
vejo p~rdcr-sc f,'l'andc tempo em um:~ lo.ng-a
Ieitur:::., C:a q~a! nii.o p6de i'lcar· tw.eLL que

I

,·iucb. de :\fina.s Gcrt1es, n.ccrc:t. dos Eleitores, :trrro,,·dte !iOfJ llO'hrcfi Senlldores que ouvem,
r,ne usan-clo da opr;fro da Lei, comparecem c·m nr;m p:l.l'i! ~; c}!scusailo ultc!'iO!", nem P:ll'l\ ou·
qtHdquor dos Collegios internleàlaríos, e nüo t!"~L algu-ni~ cowi~-; se V. 1~:..:. 1no pcrmitte,
pJnicipam ao distrlcto a que pertencem: .o:c- e!l ro;r fazer ü::;:; Iudlcariio n este respeito.
g-uindo ..sc clu. fn!ta ele pa.rtlcipucrw não se Do· I
o Sn. I!.AI~i~oso: -.Eu nii.o impugno a re·
llcr ~lPPlicar :::. p~na do Decreto de 29 de ! fic<to do nc!;:·c Se-nador; por•}m ua,; cillen·
.Tu lho de 172s ~~os que forCI~ omisso_s,. são de das do Rcgin:o:.nto e:tp:-cSSí'.~lt.~!ltc e~U. jtt e_SBa.
parece:· ofrerccer ::>.. R:esoluçao seguinte para :ra:·ttc:·it~, que o :iObi:e Scn~:.Ll.Cr c.caDa de 1om..
r.. rnaterb.:
1 ·ot··]~··
,,- .,'" r1 i!:::"'t·c:.t·::io
cte.::tr-·:: orucncta.s não pcr
l ·e.~_tJ!nr
• .,
• I
••.
•..
·A Asscmblén. Geral Legislativa rQ.solve: I de:r{~ ter dc:!~or;: ~:-; L-::uitc;j (" ·.:;; c!;~;:> C3L

I

~

~

~. ~

J~~'

""

....

•

J

Artigo unico. Os Eleitores que comp~rc·

cm qualque-r dos Collcg·ios Eleitoraes
in tcrmcdiarios aos dos Districtos a r1uc per·
tence:m deverfco aut\JQntic~r na presença dcstcs com certidiw o seu compa.rcclmento !l:tr<1
nf>O iulp0r on serem rcserY~dos d:1. pena. d:t

l!ü-1'0lil

r,t;~,;;[ p:·cn'pt:.~., c

f

Hcilblz.

o

parte d:t Ca.mmis-

Sn. SA'l:t'i:!\'1.''0· por

5rto u~~ F·:1.zenda c Est:ltistir~, ll'n tambctn o
scg-u! :H e
r.,m:cr':l:

}i~stntisticn.
elo
CoiJ"clho
n.eso,uÇc.to
.:;)

Af> commissõr.-s de Fn.:zenda
ip1rt:t!11

adnlissiv..:l

~t

n

'

p

•

propõe
1 da Prorincl~ dt} Goyaz, em· 1 que
0a. ~;,.romacfw
d
"' ta
·do Porto do ,\:rram
c ,,an
·
Hilit no Rio Vermelho, como Jug;a.r znais n?.a·
rlo nara a narcgnção 0 com-mercio do Pará.

fL

as dará para Or·

brevi{!~i·~i0J qu~ julgr!..r

c c~: r.:•::i:::::lc.
o Sn. C:o:-;n:: m> LAOI-:~: - Estou d~ ac·
côrdo {t vlstr. do que acabo de ouvir.

Lei.

?aço do S~!l:tdo, 15 de .Junho de 1831.
Pnt.ricio Josd d-e A lmcida c Silva. - Jf. C.
r:r. .·Umcif!a c AlbU!JUCI'I/liC. J!arquc;; d-e
fnha·n~bttpc. .Jotio .-intonio RC>rll·i.rJnes a1~
carra.lho. D. Yuuo Euycnio ele LOCÍ() c

clo:n do Di:l. ct~z:~

v. );::-:.

I

E.ntrou em 2• discussão o Projecto
de Lei que mo.rcn penns :tos intro·
cluctcro~ àc escravos e principian·
do-~o pelo :trtigo 1•, para fallnr ·so-

-bre ellc, pedlo a paln.na. e disse
Q Sr~. :\1:.UQi..iEZ

!Nl.!A~WL'PE: - Sr.
Presidente. "~ materln deste Projecto honra
raz r! O Beu ~·- .. :.)r, que tr[tt2 de 1'nze-r effo-ctin. a abolklo do comnHn·do da escre.vaDE

tu·:t· es'·" rrbolict'w clotermina(l:\ cm um tr~.·
tn.~~' 0 . ;~c~:1 ho~ida como Lei gorft...l de Inl·
n~rio, nilo {~ f:!6 intcro.s5r,.:-ltr: pcl~"': Y:1ntn.gem
q. uc ba àc :t!.lolir-:;e e:ste commcrcio, mas tnmb(llll não póde ser indifrC!'(~nte, prov:mdo nue
nós 1 ·o.s·.Y·J·•.~mo:;
os prluc!p!os de bnmo.uid~,, "

de c p~libntrr.!ll:!; é neccs~:ttio pore-m Ycr se
esta prcYic!eud:t roNma po:· si só basta, <' se
·Paro do Senado, H de Jnuho de 1831. nódc ser c:~: tndo exequ!·.-e1, f;Cllll ~ue torne
··
B b
Jfarqu<'Z de Ma- lll!!''"'''" <' ;oom cffe!to ~- sua disposição.
lfarqucz tle
ar accftll-. ·'"""' - ·
n
·. á
·scondc de
Lconolrlo. -· Jfurqucz Con;;ta l)t:e teu1 havido emharc:Lçocs !1c co. ·
1
nr . ·
•
::rl ··.-.m b...,·,·c<~ ,..
.. To - da Palm-a. - Jos6 SatHrnino da . tru.bando eh~ escravos <JU2- v,w
Q,_
... ••·
fie "· • a0
·
.• •
,
dn do ~arte· c Rendo
,., . p,•rdru. - A n-tonío GonÇ(!.lt,cs Gollt<!•C.Inns costr.,~ e,espovoa s
·
•
, ..:u1a Sll.· co:-onE t>E LAGI'~: - Sr. Prest'd cn t c. , a!lstn:.
.
• · ., .. T,~·•·orc' f:\zcr com que r._~tn
" m •. t, .....,.. •
0

v

E
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Sessão de i5 de Junho
tlrohil!i~ilo

ee Úl~''l cffocUvn em toda a par!(); : ao 1Lc~sc;

a~;sim como é IlCCessarlo classificar os casos ! arti;o

•' po•·tanlo nct·cs~;;;rin qnc nc;;tc

se :~cautclc com a mc·dida, Que csi{t

eru que lluja contrabando e estabeloccr ns ) esl~bclccflla naquclla Lei, entrcgantlo·so a
JlO!lllf; pu·n• calltfgar os culpados. Ora, esta : curaclGl'ü;; ou tutores, por um certo tempo;
Ilrollibit;tio j;i e~tava estal>cloclda, c portanto : cu nfto dig-o que sejam 1~ unnos, t:omo u;:
Ltli, que no:; otl:Uplt, só versa sobre a !lena : Lei esltt, m:.s que se dê alg-um tempo en:ttue ~c tle1·e impôr aos Infractores; .mas o quanto os prelos mio têm oiffc!o, c lhes falU
caso Otil.ú t•m ·~ue esta bauta. para poder evi- i a intelligc:Jcb, e niio poclcm prestar-se ~o
tar o erimc; n tJUe a ambição arrasta esses/ sc~·\·i~o. ~cm que lwJa umn :nf.o pl'otectc.r"
llonlClJ~; quanto :1. Jnim, parcela-me nccessa· (!ue o:-: Cllrnminllc n.o Que r&r neccs·sario p:\!':~
rio mni" alguma cousa. O 1" artigo estabc- a sua i'elicitladc; o arti;;o lJiio di;: nuda tliôto;
loee a rr1;ra (leu). gsta liberdade, dada de e<i ao meno;; o tempo J>aru elles se indu~triatal ouLJwim, nfLo sei so preenche bem os fins rem. E' nec:r:ssario Lambem que ::~! c·!;t~Lbc-!t:
por quanto isto eleve entender-se nii.o só a tam aJg·u:nns garantias a J'espeilo dost0s mi·
respeito <los cscrni'Oo, que trn.zem as embar- scraveis, ass!·:n como, que sn ~xij[!. :"ianta rlaeat;lies, ;:os quaes se ·pôde concedor a liber- CJuclles, que os tom:ll'em, qm· os nfto Jlú:;sam
dn.cle, porr]ue jú são costeados, c com a in-/ castigar senflo com aquellns e:Jrrecçõ;;:; que
teliigCJleiv. nece.3sariu para se poderem rcgu- i forem nce:e~sn.ri:ts, c justas, ü nüo como ::;e
la.r; mas, a rcs·pcito ta.mbom dos que rrodcm . faz nof; ascmvos; l'fnalmentc u nece:;s.ll'io
vir eham;uios bisonhos, que nüo têm i·nte!li- · prr:re:li!' c ncnutelar que c.,La qualidatlt• tJ •. ,
1t

i

genda !Ienlluma, para

poder

homcn~

procuraT os

tiio desgraçados nrto se tornc:ll

n:~1ir

meios d~ subBistr.ncla; pelo que parece que infeli:lcs no momento em r1ue qucrcmtJ!; fnllar-lllcs :; Jibf)rdn.dc, é !c.zci-os ainda ·mais I 2t'lr-1hr.s. nlgum bem; c gc nús !!fi.o nn~_·r•.lllcv
•
dm;;raG·~do!>; I! por essa raziio que, tendo o, ~uc huja ecmmercio tle es<,r:!Lttur;', >e 11ü.;

Rei de P-crtug:.d, firn1ando o tratudo dú abo-: qné:-c:n:n qne estes mc~mo~~ lic!Lw:u .~oi::~:hir)
lição da cscrn.vaturtL do Equador para o o Ucm díl. su:1 lilJcrdadc, ê ne:t:{~~jsario CiUL· f't~
Norte, c pc.lo t1ua1 err.. permittido o razc:--sc · lhes for:lCCn.In

meio~

c nilo

~:sc:up~~rc!1l

1it: c·s·

Uo .Equador para o Sul, para prevenir toàos · cra-..·id!1o para acharem n mortt:·; àign ;)oi..,
o~

abus()f;, que pudessem acontecer, póz ns

éautela~;

necossa.riatt, promulgunào

par:~

qnc julgo multo conveniente fJl!C

a Lei ·ele G de J::meiro, providendant!o nüo só

~"

l':;üti.Jc-

Je0a. o que se ad1a Uetcrminal10 naquc!ia Ll'1,

isso

limft,;nclu-sc o tempo a i anno!i

~u

menos, oe

a respeito dos escravos apprehendidos, mas assim p:·:reccr necessario.
nobre a.H pêasoa~ a quem .se entrcgc.sscm; n
Eu fa.ria neste sentido u!::r.;. c·:nenil::.
respeito dos primeiros, se estabeleceu que nii.o .
O S~:. :\fAHQGZ IIE DARil,\CEXA: -- p,u·~
ficassem prootando os seus servir,os ii iJéSSoa, : abre;•iar tempo, eu peco ao nohre ~<:·nnrlo~
que lhe !ervlssc de curador, a!im de que por 1/ que suspenda a. sua emeoila, porque b!\'t'~
meio dcato ')Xer~lelo vioRHom a ficar habeis ouvindo ns razões, que eu tenlw l~ expô~-.
:~~ara poderem BU.bsistir por si e r,ntretanto a desista <lella; entretanto, ao nobre Scn[!do~
sccioclade !ica\'a compensada, ficando elles que tem a palavra primeiro que cu, toe~\ fal·
se~vindo corto tempo, para que se instruis- lar; que eu só me Jev:mtei por ora ]lJra dieem c industriassem no pai~; a respeito dos zer Isto.
segun-do~, doterminou-Bc corno os deviam traO SR. OLrvEmA: - Quauto ao destino, q11<'
tnr c estabeleceram-~c penas contra os n.bu- ! o nobre Senador quer que ~c dê nos p:-do~.
sos; mcdfila que ficou aubsistiotlo. Esta Lei quo ,~c libertarem, ]l:trecc J]uc nos artigo<
que ainda hoje c:stá em pê, nfi'() será, & ver- / se~uintes está isso bem pre\'cnftlo; ngor~
uadc, absalut.mnento nppllcavcl agora, mas 1 digo que ainda que sejam ho;nens rudes c~
póclo modificar-se, e aPIJlicaNie conveniente- teR pretos, sendo maneJados para n sua tcrr::
mente par~> aqui, maxime neatt1 part~. f!!U que j! estilo nas mesma~ circumstanc!ns dos que 1::
{) necessarin uma providencia para dar de:;- existem, c talvez em melhores, por al;;un:::;
t!·no a estes homens, qoe ano inr,apazos de / exporicncia que adquirissem na viagem c no
por si mesmos se poderem governar, porque 1 tc,:npo que aqui se demorarem; mas cu pedi
fir.urr. rue fJerik> dcsgr~(;a·tlos, fi.r.antlo nssim a. polann. paJ'n fnZ•'l' notar ao Sonado qu••
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·Sessão de Hí do .Junho
a. 1J:c!k-:-.: .AlrL::J1l~J3, qu(;;

~.;::~i.,"iu t":ntrc .i.i.G-.J, c ; o nolwe Sena·dor J>o.recc-u julg,_.!·, ma.;; '" outro.
•!''·· por eD!Itr:tLaudo i'nram impo:·t::düo ucp~l~ : P:!iz liVI'i!, porque na sua J':lti'Íii ednto o poda =üwHr.t-lO Llo t1·afie:o, nüo têm Ull:nos direi- / der para escr-avisnr, e ·mandn!-os outta ~:ez
to.-: :, su.a Jibcrd;:du llo que os Qli~ forc:!! apa- : pam alli, ú tornal-cn IL cxpür ao m:tl
r1ue
llhi·dfG:;
dCpOiH
<.la.
prc~·,(•l\f(•
J
c•i
(• n, •. , ("'-,"~~~. ~ OS QUiZL:DOZ !fV!':t.i',' íJ 1'} 1 Ttnn~n ,.,.,..-,._. 5 . 11 .;~• • , ~
•
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. tlr...•
v
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Jtt

ac

,\J
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q:Jl~nc-!:"!. que ~o derc ~tqui dcclan~r que: e:sta:J i viio para lugar otc~e n[Lo tu:·n-.;:n ~L .':cc CfiCra~
1
cli::;po9içõos SG cstoudc-m a. todo o ~tfl'ic:ano im- \~or;. Rosponà!Jrc-1 i.lc."'r~! uo lh,;llr:"l Sr:nu.lloz·
'
J}Ol'tado r~rn o Y.::rnzi! depois d~ aboliçiio dC> Q n.:· m~ r.n·c:!:::<.:ctcu, e .1. cuju.;.; .)~_~nU mcn ~.:1:.-i df:
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giuo, 1uio votando por ora pela omcnd:t, porque me parece mn.terJa um pouoo estranha;
faço toda justiça aos sentimentos do ·nobre
Sena<1or, que apresentou, porque .uão il cousa
que possa entrar eru duvida, que estes liomeus, que vieram para o Brazil depois do
prazo marcado no Tratado, eão tão livres
como os que eu trnrom depois desta Lei; :mas
a diffículdade c.>tú no modo de remediar
istf>; esta matcria porém nndn tem a meu
ver, com o artigo 1", que cstti em dlscussüo.
Elle versa sobre os que de ora em diante im·
portarem pretos, porque outros não podem
ser condcmnados cm virtude desta Lei pois
'
que do contrario la-se contra a lettrn expressa da Cons·titu!ção, que manda que n!n·
guem seja coudemnado senão em virtude de

cn il·ci:

D~-sc-1l:c.

o dL:3tiuo c1ue ::;c quizcr,

mas sempre para fúra do

no~so

territorio.

O Sn. Ou miM: - Eu não disse que ·""
""
aPIJlicasse a pena desta Lei aos infractores,
rJUe tiYcssenl obtido cs0raros antes dclla,
disse CJUC c;;tarnm incursos nn pe:1w, pornuc
''
nfto se ·podiam eh~lllal' r, ig:wranci:l do Tra·
tauo; :nas pelo que pcrteuce ao direito, que
0
.~ pretos ha,·idos antes desta Lei, tc!ll ú sua
llilerdade, é isto o que nüo sei corno se pos:;a
CúlltéSt:lr! }' CO'Il'> S'· lO··· 1 j 1',
n C
t ··
·
"
· ' · ' ·' '"' i ~er .,n cs c'
agora se P~nham el!l liberdade e não os outros que ~em 3 nw;;mo clircito! Na minh::
eme•1da uao fal'r;i C"'l Jl·'nr ll'rrruc "lbid 0

·

'

····

~ '·'

u

~.

estara. que oa infractores ficam ;;ujeítos ás
da LCI, que para cllcs Pxiste (sempre ante·
rlor), mas Jh~!:O 11 ne a ·d ispo~i~fto sa g-euera·
urun. Lei anterior. Atil agora o infractor es· Iise, afim rlc que estes llliscraveis, (Juando
tavn. sujeito ·~, pena da !Lei, mas da L!li que souberem della, pos:;u!ll dizer - sou Jinc existe, c não desta que se est:'i fazendo; iato
é, est(t sujeito :l pena que impõe 0 Codigo se quando elles chcgai'ilm soubessem da exis·
Criminal contr:1. os que reduzem {L escravi· tencin. rio Tratado, e soubessem explicar-se,
dão ·pessoa livre; e portanto não póde 0 n.r· elles teriam reclamado a liiJcrdarlc, que !llcs
tigo que impõe penas a quem fizer este co:J.· foi roubada c :Jingne:m !ile rlirú que se .nfto
b~vialn Ui! :HteiHier; t: :.!gor~-. qnc :L vista, do~
trabando, abranger mais Infractores <lo que tr:tbalhos d~t cscravidiio t0:n adquirido alguzll
os que ·hourcrom dqpois da ])Ublicaçii..o da conhecimento, é de dizer-se que pl'cscreveu o
Lei. Nfto sou tambem da o;>!nliio de que as seu direito, e a obrignçflo, que tinha o Go~
penas do T·ratado estejam em '"igor; elles vorno de lll'o manter'.' Eu nito ,:nte:nlo esta.
eram as do Pirataria, por isso mosmo que .Justiça! A restituir este tlirc!to, e est:t o:Jr:.
e!lail niio dimanaram -de autoridade legitima;
6[JfiÜO, é que se <lirigc a minll::t emenda.
quem Impõe as penas -é o Corpo Logislativo,
O .Sn. :1-IAHQüEl. DE IxTLDWFr~~= - Tenho
c não os negociadores deste infeHclssimo Tra·
oul"ido dcse;woJyer p:·incipio:; do p!ülantr()o
tado, que nesta parte eu reputo nu!lo, pela
incorupetencin. ilos Plenipotenciarios; c pelo pia, que .não podem deixar de fnzcr honra nos
que pertenca ;-.os pretos importados antes
deste Tratado, regulam em .penas da Lei de
1818. o querer-se que estes homens fiquem
no nosso pa!z po1· beneficencia, eu acho muito
mal intentada bcncficcncln. aquella que prin·
cipia por causar grandes dn.!ILilos a quem n.
pratica. O maior bem quo nos resulta -da
abo!icão da e!'-Cravatura, e que é capa~ de
contntbalançnr n. falta que, por alguns aunos
hn. de soffrer a nossa Ag~icultura, 6 arredarmos de nós esta raça barbarn, que estra.ga
os nossos costumes, n. educa~1io dos nossos
fllhos, o ·progresso da industria, c tudo qun.n·
to pôde hnver de utll, e até tem perdido a
nossa lingua pum! Pois então coroo se p6de
.permittir que fiquem ontre nós esses homens
pura engrossn.r a massa dos que nos cauen:u
tnntoH ·males? Parn. semolbnnte lado nunc-a

nobres Senadore~. flllú os tf·m emittido, mns
no meio dclles apparec.:m irléas, que parecem
estar cm contradiccfw com os mesmos prin·
cipios. Trata-se de restituir a libr.rdadc ao:;
Africauos que lhr. foi ronll~1la; Jli:IS ao mes·
mo tempo f!Uêr·sc que se ponlln.D1 fóm do
nosso te1•ritorio; c prtm onde se hüo de man·
dar? 'Eu niw ycjo qeu poss;c ser ,;eniio para
n. sna terra, porq:1•~ nL'Ilhum:z autoridade te·
mos pa.ra. os !0Vnl· no;; portos tlaB outras :Sa·
ções, a .pretexto d(' dizermo., que nos faze:n
c:(l. multo mal, porQue elln:; eom muim razi<o
noH dirão que por isso mc;;mo os nf:o qué·
rem! Ora, a que se reduz pois levar estes rui·
!'<;rave!s para n. sua terra? A cutrcg-al-os ou·
tr;t vez li c:ser:,l'idüo donde dizemos que o.;
lirramos! E J!ii.o é bto u:n:t ph!lantropi!L il·

f lui-iorin.'! Um nnhre

SeniP]r):- fallou ce:ntra. .,
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pena de Pirataria Imposta ]leio 'fl•atado a i !JUé tutlo o capth·o, que põe os pés no 5eu
que chamou desgraga<lísslmo! O r.oJJre Scn:t· I solo, ,:. lino iMo jacto, c cstt! foi a pr:m~;r; 1
dor moatrou mesmo Gil maios que nos pra· ldért r]uo me ocol'l'eu; mas umbcm reflt.!cti,
\'inham da Constltniciio do Trafico, que o '1 que os navios IJUO Ycm tb Cost<t <hL Al'rica,
'l'ratudo abollo; e ao mesmo .tempo clama 1 e cujtJ com:nerei,, uos conl'ém, po>os gen~:·o:;
contra a medida, que arredou este;; males e que nos trazern, Gomo: cênt, marfim, etc., e
cham:t a esta medid:t tristissimu., clama mais a~ nossas aguardentes, que nos comprau:;
ccntm a pena da Plratnrin., e o que tem es· toda a tripulação que traz ê escmv:t; e cm·
tabclec!do todas as Nn.çõe~ rio ·mundo civili· quanto se conservam a bordo, sendo os seus
sado contra os ladrões do mar? :"<iio é po;· vasos todos cc;uo porções tios tcrritorio5 , a
unnnimc consenso c:;ta r.::esm<L pena? :\';lo ,;r: que pertencem, nii.o lhes póde sc,r n.IJplical·el
como r]ueri:~ o nQbrc Senador que se fizes.~c esta disposição geral de outr:ls :"<ações; e
uma prohibl~ilo deste tr:1i!co, que é 111:1 Y<'r· por isso a Lei só consitlern os desembarca·
dadeiro roubo, c do nuo ú incomparavcJmc-nt-: dos, c e.ntüo gozJnl logo do inàulto, porque
mais precioso .do que l!llantas mcrcndoria3 é ·por ahi que se pcide comrnctr.cr o mulor
hn, sem ee lhe lm)Júr aquellrl mesma pen:t, ~buso; I"Cllha o dono do n~rio :i terra cow
QUe todas as ~lat;ües tilm :~doptado? Isto é algum marinheiro Jirre, mas se trouxe1· escntcndido que não ó para os que fazem este cravo deve pcrdeJ.o; e só assim se pôde el'i·
commcrcio iilicito no Imperio, porque para tar o abuso, porque do contrario Ylr:i cad:t
estes cst{L o Codlgo; ma~ para os que o fa· dla dez vezes á terra, c poder:i. dc,;cmbnrc~r
zcm no mar, haYínm ficar só os a1·isos de comsig-o quu.ntos escravos quizer, c ttJdo fica
que so pro!Iibia o Traiico, ~em r;uc ti>·csseal !Iludido. Quanto <i otnra cspecle, que tocou
1
o justo r:astl;;o? RespL'ndoriam :1 essas c:;hor·/1 o aob:·c Scnatlor que me precedeu acerca do
tações agTa<le~o-vos os 1·ossos conselhos, estrangeiro proprletario de cs~:ravos, que vier
mas éU seguirei o que ·me taz contZ!. - 'rouo entre !lú.s, esta c:..:c:::úpuão G de g-rando neces0 mun,lo conheco a necessidade que havia
sitlatlc pela l'isill!Htnça, que temos pelo Rio
de se acabar cmn a escravatura; mas cha- Gru·ndc com ns PrC\'incias da Amarica Tlesma·se infc,llcissinJo o Tmtado por meio do panholn, pois que aberta a porb u alforriH.
qual isto 9e conseguia! Quaes silo os meios, dos escraYos, que de lú. Yierem, dlcs nos f:t·
ouc ~ste Trat:~do produzlo? Nl'lo se apontam, nio o lllesmo c do Rio Grande :;o eswp.~rão
~as r~.zem·so dec!ara~ões vagas, e nada se todos os nossos; o quo lhe 6 !!luito facil.
Se o escravo
apout~t do po~itivo. Fin:llmentc, qua.nto, quan·
to á materia da quest:1o, eu tenho e::posto G consideraclo como g~nero de colllmcrcio <0
as minh.15 idéa~. e o mais que me resta se· sem auvirln. sujeito no que se diz tlc outra.
nwrcndorl::, c Por isso sendo entre n6s conbre cl!:>. direi e:n lugar competente.
O ·SI!. co:-mE DE LA!<ES: - Eu s<i me le- trabando a sua importaciio co:!:tJ ;.;cncro com\'auto prcr:t uma l'OÍ!ClGiio sobre o arti:;o oulle mercial, é justo que qualquc~ que oH tron·
me pa!'ece quo ha 11D1a falha cm prol'·ldencl:t xcr com Qste fim, nacional tn: cstrJn,:;eiro
(leu o artigo). Sarro. aqui, <i Yerdndc, o <li· deYe pertlel·os, c soffrcr as pe:;r.s d:l Lei; ma:;
relto Ul' matricula elos marujos; mas ·na ge· um :Brazilciro, que vindo pa~ ~!'c:mplo de
neralid11<lc em que a Lei nesta parte est.1 :Vfontevidéo trouxer os escraYo:; [Jõ!C alli po~
concebida, quer que .to<lO~ os escravos, qu<> sue para seu scryi~o. ha ·de pcrtlei·os, e saí·
a.port:lr~nl no Brazil, fiquem Jiyres c cu p~r· i'rer a p~na? O .nJcsmo digo do ''atrangeiro,
!?<UUtaria. se um estrangeiro ~ue possuincl.o que vier; n ·pena é para os qu~ continua::!'
escr:wos no seu ;vaiz, os trouxer para YJr no trafico, que é o que foi IH'ohibido pelo
vh·cr entre nós, os devo tambem perder; eu ~·ratado, e nito o .ter escravos; 11!io vejo isto
nfi.o se! qual foi a. monte da Lei, mas dese- claro n::t ·Lei, c dcscja1·a que o estivesse.
O Sn. VrscoxnE m; Ar.c.\~''fAll.A: - Eu
jam St'l' .esta ospccio oxpliclta, e resolvi!:a.
niio
encaro, Sr. Presidente, est,~ artig-o como
porque pódo admlttir questões sobre pruprw·
uma
regm, mas como uma cxecpção ao que
dado .na oxcout)fto de Lei.
Sn. :\!ARQtJBZ m: D.mD.\CE:>'A: -· A~;;u· j!i. estll estabelecido, c se o artigo com ef·
mas X~<:õ~;; Wm expressamente der;ln.rn1lo feito parece fixar reg-ra, então dl'>'e alterrtl'·se

I
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,. i'idl.' 11·'(• (! 111~r·r!:!.-;;1.ri:~ ~l··n); l!!:: r1~!~ ~: cncin~:!~t!la~· !J~r.~ llUO alc.:ancu o fttvor, que a
J>l'l>hibld~ :; importação de CSGra\'os; cio uqui : Lei lhe outorga; embom tt 1JCII:>. quo u.goJ':t

o rtuc acho do~nocCS3!trlo, porque esta prohi· i se c;;tabc•!ecu nii.o rccailt ;;obro o l>03Sttldor,
t>!c:tio j(t existe desde que expirou o prazo que : ucn~ estar :Juicito a porda do u:>cnwo, c a
~ Tratallo !I:.wla flxado; o escmvo por.tanto I [>agar-lllo o.s s•.•t·viçoH, quo !L! o prc:;lou; dest.::
que cntrun no C,ra.zil depois deste Ili'Clzo, é ~ modu h~i.VCI";l toda C:L e:a.uteb. IJa <.úH.tiH'U. u~
!ivrc, não por esta Lei, n1as p0lo Tratado; : r~;(!ra\'O.~;; porqnú eu uüo eL•Lou polu, ig-nor~m·
m:.ts dizendo-se coruo se Uiz que o oscra\'O \ d:t cm que se CJUN\Jlll !hÍI' o.::; cvll:..!H"U.dore-o
. ~c> t<:lllJlO em 'iUC: ;·iorow. da Cosl.u àu.
; Aú·ü::l; quem eü;::pr;~ Li!J! Cdcr;.~rc JJu·f·o, ou

qn.: entrn ciepois dostu Lei é linc, púdc ;n)r-r;c
t•m duvld:~. se os que oiitn~ram antes o Júi.o
:.b; :n:.:s 13l() não ~ ;·erdo.de; todos confcs·
::;;lm que :!utbado o termo, que se flxou p:un.
o ~l'afito, tudo quanto \'cio cl~lhi por dh~ntc
for!·o ~.,;, Vc:vc pois cncarn.r.. se o artigo só
pQlo hltlo, que fez cxcepçUcs, e não pela rcgrit
rri.le

1 (J"'~:;i :>ore ue:pü: ... (l;c <•.ilu!lr;iio, u;,,, Hú I>6du
~ cl1:un=-tr .:"i ignora;~ch~ de CJUO n:1o vdv pLH'
~ c ... :~t.~·~~iJ::~.dv. O a!Ju::;o tC:!il sii.lu t:ll, qu~:
I C'~l:~a·,:!\lo r~ou tempo.:; Ilrox.irnCJ.~ ti :.. i.11..di(;~io GOtJ:;
1 e: ::: ... /.;,t100 o::> O.:JCl'!!'.'os, fo! tul :t :dH!uJaucL~

d:i, pci'CJUC jtL csta~·:1. dada antcH dest:~ ) C\i.ll' o CGntralJiloiHk\ !l!trvdui;fo llUl;' ~c:

pu~~t;~

Sendo pois aas!m, isto é, so nüo I :·;;:!! multJ maL lHll'c.t.Lu,:., t; !ii{:.·;:L~o J)G.i'í!lW u.::;
i~ PO!' cct::, Lei, QUe ficatn livre::; os c.scr~\'Os l cc:lll>l'a<'iurc.~; coaLvau.! c:oi!i o rL.;(V (~...; lht~
i::Jportrulos p~trl!. <> Dra.:dl, cou1o se pódc nc:~! :;;e::-cn: Zll)prc!!.cudidG:: 0iJ! r!rL:.::!i1~;~· ~:..;;l~r . o,
gdr que u s:lo e.quclles que vieram no tempo ii pois que os tLlo COillpran,nt ÃiiSdi...·i."JL:.::.i d!'
r!u0 !cm tlccorrido ~.l~ lgorn, desde que acabou l contrabando. OLill\1 i{J.~!:. Qllt.! ítill).:~"..;;:..:n: n:t
r, p1·~.;:o que so deu pelo Tratndo? .Ningucm I discussfLo solH\~ o:; e.::~craro:;.;. i)C:l'iNiJ;l~:lt~~ ·:t
1~(·.:_;-ntl!. Ul.l. c !;.:.: n!nguem. nega, por aue .:Jc! t;::;trnn~·eirus vJnjo de: l'fd:~ u;JJ.•: '~ escrn·:~L·
t·:.p~i!::l. neste SOiitido? Se depois do pr:~zo .te-m; ~:..tr~l ::iO n'lo p~~rlnitte, i.l~!Iti..n:llt ~e JJÚ.V quJ.·
f·rl~l·adn :d;lílrt .:·3Cl':l.\'OS c \tendidos a. 2n, o ~o 'i dra. com a minl.ta opiuiüo. :.::=.{~ c~tc..u ~·:l! :g:-.:
c~!: -t" I1 C.\.s~:.:i:lc:-, ncltliuma dcssc.s 1peudus c rc· ~ se faça excepcüo destes; nc:n t:ti Jl!'incipio

.I ;:•i.

r~·ndr!s

vodcn1 fazer c:Lduc::.r o direito, que : (~ i.l0\.'0. Pui'tug~l o e:stn.belccou, ,) ~!ÜU ü::t ata.·

os llomon!~ tem {t sua libcrdado o!itiil:1 no : (Jt!'' êl;.:um á propriedo.llc quandi> s;· e:;túlO·
!:o~.:=;o pn.iz cm \"lrtude do unut Lei anterior;
!CC:i.' qu::: o c~Jtr~mgciro, uuo tJ•ot:xC!' c:.::::~~VC3
!"'rqw:.ato aquollcs mesn!os que admitteril
!X\i'a. o nosso terr!to:·io, os perc:1; antes de
dir6ito de cscr:nriUiio contra todos os r1riu- : vir düve inotruir~se na.~ no.:.;s::tfj L~i:::, c: s~ lhet!!
c.ii>los de direito .natura.l, uão se atrcyem a i niio a;mdartlm, nüo Yenha cü. i\ r:uaiquer
!iegar, que uma vtlz <1uebrado o laço da es· i paiz que eu vft, o levo ruercrtdü.l'ia~, enjtt imcmvidão nilo p6dc mo.fs tornar o liberto ;1 es· : port~r;iiu seja alli prohil>Ida, Hú !ti; clescm~·arisar-sc; ora o Tratado libertou cslei; JJO· ~ b;u·c:!l', lliio llc m'a;; tomar por perc!ida.q, ni.ll·
tJWll~;, que entraram no nn.cH:!o sc!o c a vlo· i Uu r1tw cu reclame mfl \pczcs que 6 .zuinha
i:·:H:f:l de f]uem nbush·amcntc os Cú!lSCl'\'011 ! 'lro•H·iedade; do direito, que oa tenha ít rnibCI':lvos, e os vendeu, não p6de fazer catlu· ~t 1 :: propriedade nii.o se ·uw J;cgue o poder
r"!r scus imprcacriptive!s .direitos. ::\'ão rac;a i n:;;;r .!lclla contra us Lelr; do p:\ir. onJe eo·
;to Scun.do duvida. nos escrn.vos po!' aiJtlSO, i tüu; <lcsg:·açacht!~cntc
ufto pcJC,~ilU::i ainda.
q::e tenham quo app~.reecr pedindo :1 sua
dh;pcns!U' a couscn•açiio do:; cscr,wos, que
il0rd~de cm virtude desta dcclaraçüo, porque ! exi>t~:u no Brazil, vindo.s !ultc:; do Tratado;
:d::u;t auc eila se niio fizesse nesta Lei, nc· / •J t~mbem somos ohrir~auoo a. tolerar os ma·
::hum Ju!z lh'a podia .negar em rirtude da. 1 nhoiros da Costa cl'Africa vetos interesses do
Lei anterior; ciO modo que • a emenda nfw Commcrcio; mas não se e;;tendn. R mui9 n&í:n7. mais que JJÜr em harmonia o artigo com / nh uma excopçiw; umtt to!or;mcla. mais, por
~ Legislação pasandn, para não parecer que ! pcqucn!L que seja, fnJ~1 logo :~pparccer um
~!!'lna regra novn, m_ns sim que ostabcleco j graudc abuso, s a trapat;a inventarA mil
excepções. Eu estou tao convencido que todos 1 llteios do i!lud!r a maiH cuidat!oAa vlgllancla
':·'•tf\s homons tunt direito a ser livres, (!UC HO i <lo Governo, nenhum ·:.\r~~or; é ~apaz do .ver
n1o: apparocer ~gum Importado. dopoi_s do j n que pódo cxcogitar o r~é•llll'allandisto. vcrsat·•:'l~fto <Ja aboHcffO, cu o hei de mdustrJ:tr e do na vei!Jac!l.rin.
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o SH. UOfJJUfHJJ~.'i HP: C..\HV.ALHO: - I.)Etre- ~ j:i o tlí8~ie, c d;s;;l~ rp~!r:-t Uccla.rar lil!í) :;ou .lr:·
(l(,~me, Sr. Presidente, que est:L .Lei faz tautn) opiuiüo .que não Llcnm ter n J>lmt~.ria., IJllc
llc.nr:t 110 ocu nobre Awtor, .fJtlO ainda uiío : lhe ,estabelece c tr;'l.t<Ldo, :t que cu com r::.pnsanndo, ba&t!l.l'il estn aeasiio ·p:cr;\ formn.r o : ;:üo, chamei infL'lkissimo, !J elo que muito ,.e
~cu eloglo; ~c no Jll'imroro p:nazr:tpho so es- i chocou um nobre Sc1wtlor. Eu lhe thttmci i:Jtitbcleecm dunH oxcop~õcs, r:cmo se haviam \, felicíssimo, ]Jorquü nada lw. mab tlcr;gr::çado
e!los J>ÔJ' scn1 que ~c dlzseo.':C ;l que? Ou o ,1 pnrn umtl Nação intlep(mtlcnte do que .-;.::rquo é o mesmo, scru que se moncionassc a /ll1c nccessario :t intcnonçllo estr:1ugeira p;,,·;t
I
rogra o. que as excep~õec estilo po.;;tas'! O i tom::r medida, que porllo. ·muito bem tonw.:·
mais que DOde:.ri~ s~r. <·r~t t.Hzcr··sc·, todos Oti ) de su:J. auto:-id;!dc, e dcmnJa .receber ticlL a
escravos, etc., mlo livres n:t fórma ela Lei de l pen:t CJUC hilo uc soHrer os que ('Olllll!CUc·rr:ul
ta.l; rnns aizu1::. r1ne rt.:a lti1j:t referencia {t ! o -conti·abando, harc:tdv IJ[t i\'~aJo urn Ce:rJ>O
I
Le1, scguc~so ~Jgnm ·!iJ~l cm <JUe ge cstnbc.-Icç;ll J Lcgisla.tiro, [1.. t!uem unicrnncntt3 <;ompctt~ E:":-:ia
ama regra qun vc.i d0 ~~c;(;õrdc com o que l :1ttríbuiçfio. Pc:c cgw respeita n. àizcr-se (il:~
,15. ostú dete:nuinl!~lr.. r::m outr:l Lei? Eu não! os c~scrnro.s, que s~ jtJlsa:rc;lll 1ivrc.Y, :1 ..!.0 ::~~
''ojv que Unqui t-;c ~jign. lilal n.Igun1. Por outra ltlcvêm l':.tzer si:üd!' do .Tmperio, eoria ~i :;wiu:·
pA.rtR, se se ra.:r.om oxcopções de uma rt:grn, i de tcil:-~s ns coJ!tr:tdicçõcs o ncn.barJnos e0!1l
ü prccJso quo fie !:J.Qa. men~ã.o dess[l.. regra; ! 0 trtlfico, par.:1. nos Hrr.~!l'Inos dos g-r:1.I1dí:s
i;;to é doutrin;\ eorr.entc; dr. modo que eu I males, que a raça Airicn.n:t causa. n;;s :1o;=·-··;
I
•
r:rclo que nilo tem n:1da que cmend:~r, e c,stfl : costumes, c cm tado o mais que e 11-:JSSiJ, ''
o ·mc!hor pos:;ivei; cJJe trc~trt tlos escravos, ) deixarmos ficar os r~r·~to.~, •1uc \"'(im con~cn .·:~
que ~ntríll'C1ll llt:-JlOis 1lc-stn !A~j, c qu::nto n.o.s f nos::;a vontade! .Dcv,~!ü .f;:ti.C1"·1:!C s:~llir !o:.:.:, r; ..i·:
outros j{L -est:!. prov1den dado !la Lel ;;~:-:~r::.ln, i :; 0 lhe <ler abcn.Iní.lc~, o vü.o guz:1l~n ~1;• q·~:~
e n~lo te-m n~~ua. com o nue ~gora se Jaz; esta ~ i.t..:l'r~~; s•::: l(L os torn~~rem <.\ iazer cscrr!.~.-o~:;. ;~
Le! C: prl!l'n. o t.nt1~!"'G, c n:~o para. o pieterito; 1 cnlpa nt=..o ú noss~1, 1· i::;~o 11"'...0&!1!0 !ilc r~•.cn::·
ninguem duvhl:1. t]lle e:-l!i~:s outros e.;:;r~,~os i ~eu an.tes de virem :~o Brnzll; ta.ml>c::"t H~~·:;
tam!>cm estão no captivoiro por abn.so, mas: nuss:> il\Im1tti 1· :l icl~;~ de ex-ceptuar os O::;i.··~·r·::.~
,;e ell~s tivor~m r1ilem os dirija, tn.nto podem ! 1. 0 , d;~,; pessoas qu;· vierem <lc iúr:t r:J il::ficar livfCH :pel~~ Lois existentes, como por i o-:·rio· tudo i:>so ll:ti'Ll. de sc:r pretexto·; p..:r;·:
~sta, que não Jo.rio. mais que im,põr penas! ;o eo.~tinuar <:a!ll 0 t:·:tfico Jo mesmo mo:lv;
rctroact!vo.s, se tn.llo.ss.; no pretcrito, como i vorquc 08 trafienntes podiam a seu sal> o tijse quer no. enwnda. Eu ~·oto p.;lo artlgo como J zer que se vinham estabelecer ao Br~:~i;, •~
e;;tá no Projecto, o rejeito a emendn, como
. vent11.n, 111 os~ '''Uo
es"ra"03
a \]li,;!!J
1; dcpms
.
~'t.:
....
•
tudo o mais, qu.o so .d1sser contr::. o - n.rtigo,
I
.
.
. '''tl''1d'l ., -carrcn-erü.o ir bn::-ci~!'
. ~ : f!li;:C?,Sê, t..' ~~~..-~ .... ~~ t~
c • ...
que me parece, como j{l disse, rp.:.ç s·~ HiLO poc.e i ;utr:l 011 nla!Hia,·:lm·.: bt:!:Jcar J>OI' o~Itrc, qu·~
fP.zer melllor.
i tambcm disscosc que se vinlHt cstat<·~lc<'cr nrJ
O Sn. Ar.M~ro,\ 1~ Ar.rJUQt:gnQt'e: - Nnncn
. . ·:·azt 1, c .tudo ...,-;,..,1,...'· ··iTJutlido con: e~b ~:,:, b . ) . • '"n "·eJ"Jl pc<'D ;," .
~H· pa!'Bccu bom o methodo de fallar contra;
•
.. ~
.
1 ~ ccp~uo. 1.!.Sta. c1c~lt·Sl ,1 s t..:t.:~· ' o .
a materla do um artigo sem que se tcn la I
c quem não quh:er perder os >;eas c.-:1
em vista a doutrina à os que se lhe seguem; ll os,
. d
st"bel 'C"r-"e no Ilrazil, ~·er..
.
.
.1
cravos vm• o o " c ~ ··
.
•
cada
um
de
nós
tom
a
Lei
na
mão,
e
em
os
1
"e
.
. da-c> 1\DS 1u ga r c,• dontle
,
,, muda ' c Já n;;,}
bem o .l]ue se segu!J ll este, que Be cstiL rlls- i r-' , . 't ~ ·wr(Jcr· todos os homen§'. qué
t \) ]
r !CO. SUJei O ,\ .,..
• •
,·utLndo. Este 1" artigo nao cs a 0 cce umrt 1
.
.
palz .nualquer ck·
.
I .,
. num·em Ir nYer pam um
.,
,
cxcepçno estabelece uma regro. pos tn n, por 1 ''
I ·. nue "!11 "0\'Cr!l(cr:.:,
.
'
j
.
B
Vt'lll Íl!Sbru!r·SC ll!lS .Jlll\l, '<
~
"
nue diz que os ~scrnvo.s, que v crcm ao ro.- i
t
L . \h"' 11-'o •orem f;woravêi~.
•
cJ
hã
e so cs as • c1s
,.. " ·'
3il flcn.m llbertos e que os 1 mporta ores ' 0 1 .
.
, . t'rra "-"rquc nilo ""
t
_ . I ao·xem·sc ficar n.\ ••la e • ..-v
•
ele sof.trer ~r tal! penas. Os ou ros eocrtn os h~· 1 •
Lel's que .agradem n. todos o•;
- J'b to
mas
'lO <e ,nzer
·
' ' '
""
- _·'ml'tto outra c=-ccpr,fu3
CJu e já estão ctl, tam.beni aao 1 er s,
t . gcil·os '.!!.U nao """
·
··
I
não é em virtude .desta Lei, e os lmportaclo-1 cs
"\I)· o, com que vêm triJ.>Ul::llW~ n'io siio mn.1s que os !••11·
~.
ros tambem tCm suas panas,
··
'
f
b
morgue ·havendo cant·2·
•
,
c
6de ter effcito rctro- ilaa ns em nrcaçocs, .,,
Lld nesta Lei, que n.to Jl
d'
Jodem prevenir-se nl):;llllH abusos.
.
rtctivo; sfio n.s que marcn. o nosso Co Igo, eu 1as !
....

ll' .

r

:·m
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O 81:. VJ.~coxm; Jll: :\.J.C.\:>'l'AJ:.I: - Expri-~ tlc,~~r:•Jr;:tdo dcs!;Jixo que. so p6do conceber.
me-se a idéa de {]UC depois de findo 0 prazo Annmtc::::m-r.e com a lll!lior publicidade, ex11UC o 'l'rMado marcou, todo 0 escrm·o que
poston (L ·l·enila, escmvos acabados do chegar
entrou no Bntzl! foi line, pouco tenho que da Costa d':l.fricn; c ó posaivel que quem os
seja neste artigo, ou em qualquer outra parte eomvm esteja em boa fó? Eu nii.o posso acreda Lei, mas nft·o se de 1·e .cJeixar isto 0111 rlu· tlitar eut tal! :\. ·boa fé cm que clles estilo
1•ida como parece colliglr-sc do artigo l"; G cm contu.r com a impunidade, porque se vê
este· urtigo usa do -verbo - 1ficar::io _ no fu· rtnc o flo1•crno nndn faz a esse rcspc.fto, e
turo, c isto póde da.r lugar a intorJJretaç;ücs nüo i<:t UllHt sú Autoridade que pergunte a
e ehicnnns, c os miseravcis pretos nfto silo raz5o por que r;.: Jli':ttica, tfl.o cscaJlJcl:J.loso
nessoas QU!l possam resistir a chlcana.s, nem abuso. ll-fas cu n:.~ deixo de couheccr que o
sustentar demandas, c ainda quo lhe puzes· :J•;;ccio I:·.' mcmc!:lo :!ctual 6 de alguma dif·
::;mn curadores, nfi.·o se ,pôde a estes suppõr í[:::u:.!atiQ ~:.a~·a o rn·c:tcrito, se esta Lei reum demasiado zelo, sem gran-de lucro, que n::·:'::,.· ;:ect':t o futuro, niio se faz pouco, o
não rlé lugar [t mais pC·Quena cluvlda, e a cn;;o ú qnc tc11h:1 cx~cto cumprimento.
que a.r1ui se aprescnt:\ não se pódc cha.mar
O 81:. M.\HQIJEY. JJE B,un:.-~cJ~.~A: - 'Na oc·
pequen~. En c.ffcrcc.crci p;;.ra isto ft consirlc· c:lsiii.o ~J:t que c.~iorcci este Projecto ü conl'Hçilo elo Senado a competente
sitler:tçilo do Sê•narlo, cu fi~ ve.r, n.ue ::s minhas vistas se r:ncami:,lw.rr.m a pôr um wrmo
no escanrlalc.co con traila.!ldO, que d(Jserurada·
mente se faz::t em todos CH .porlos do .Bra·
"Em lugar d:1s p:~lavr[t.s - ficariio livres zil;_ ~ppareccr[.:~i! cn:e:nüas c~tcndcndo as dís ..
dig-a-se - s:w llncs como introduzidos postçGes retrog-!'iHlnn:ontc ate :to ter-mo da
rlrJ)oiR de ter i"lDào o pr:1:o da escravatura. cxpiraçüo do traf!e:o: cu n:!o o julga\·:~ ncces·
SnlYD. a redactilo. - l'isrou!lc r/.c ATmntara.. sario, pnrque a Lei tlrt e:-:linccào está em ~é
desde cs;;:; tt:mpo. Se !!.r!Ul se repete o que JfL
1est:LI'~t legislado, !!Üo foi para vigiar a.quel!a
Foi !t]JOiada.
disposic:'io, mro;; porque <1Stabelecendo·oc duas
O .Sn. Or.lrEmA: -Como esta emenrla exccpcõca se JJUnll::un; nem fo! mtn·ha. int~nexprime a mesma idiJa que i! minha, eu peço r;üo considcr:w eGcravos os Africanos im:por·
tados dcs<.lc o fim do trafico até agora, oo·
licença. para a retirar.
nheço toclnvia, e já o manlfe3tc!, a. grn.n'de
·:liffieulcliidc de proc6der ()Ontra os uctnaes
Foi-lhe concedido.
possuidores dêsscs !lretos; nüo nego, comtn·
0 Sn. AUfl.:lll.\ E .ALBt:Q 1rm:Q UE; - Para Uo, C]Ue se a1gum poder pr-ovar I>erante a. auser ndmitllda esta cmendu, ern necessario toridade jurJici:1l competente qnc foi trazido
para o Brazil depois •dll.quc-llc tormo, este
tlllC o artigo fosse redigido de outro modo,
pois n.ac fallando-se rle ·prcterito, nüo com- Juiz o deva ju:,~ar· livre; e multo me CDUlpra·
prehendc os cscrn.vo> que entrarem ·no .futuro:· zem o.s pllilantropicos sonllm6ntos do nobre
no contrario se se fallar s6nwnte do ·futuro, Sen:1dor, CJH• rl::: a)Jroveltarft ·qualquer oceatoma-se a disposição para :J;Pplicacilo das siilo, 'que se lhe r:Hcrega, pn.ra proteger a li·
penas impostas por esta ·Lei contra os l.nfra· berdadc de todo o c~Pt!I'O que soubc1· existe
c.tores; e quanto aos .!ntroductores ·é prcte· nestas clrcun;st:!ncias. ·E:' sC>mpre a ·pllllantrorito, j!i. existe Lei, c não é necessario outra pia. digna de louvor, no cntenrlel' dos home!lS
nom, o polo que toca á.s penas, hão de ser· civilisados, pois que clla cresce sr;mpre com
lbe impostas as que o Corligo marca a {]ucm a cil'llisaçüo, estcn{]cnd<l!·5C até 'UDs out1·os
escravisa pessoa llvrc. Nenhum .Tuiz a quem viventes; c .é por isso que na Ingl!lt(Jl"ra
!ic denuncie o captivelro de um !Heto trazido houve quem se lembrasse de cstn'belecer uma
depois de findo c trafico, c nn Les destn J,ci, socic!ladc para Jlrover o bom trn.to .dos ani~cr{l tfio !Perverso que o não haJa de julgar macs .do serviço, supp!lcr-,n!lo uma Lei contru
llnc, c lmpõr ns pcnns no culpado ou culpa.. os IJU~ mnll:rntn;;Rcm os heis, cava.llos e cães,
dol'. O Goi'Crno tem tido neste ob.iecto o mais usando <lo instrnnwnto~ -r.ortantcs ou llUil.·
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artigo separado, não .se coJJ,!u.udam as cou·

ex ac t o cumprimento
·
destas disposi· sas. iEu voto por este ar.tigo tal qual está.

O Sn. OumiirA: - Ponha-se o ar.tlgo em
111~ Atc.'I.X'rAM: - Eu qualquer parte, e do •modo que a redacção
Quero só mente ·que •com esta Lei se .não po- saia como a Commissii.o entender que fõr
llha em uuvida se os i>retos Introduzidos an· justo; comtanto que vá a id~a de modo que
tes eram escravos ou não. Os introductores não fique a duvida de que escravos impor·
terão a p~na que h:t JJa Legislação existente; tados depois do termo do Tratado são tão
a unica cousa ,que se diz de mais, é que os livres como os de que falla esta Lei.
que forem introduzidos depois desta Lei são
t<io livres como os outros, com a dlfferença
Posto o artigo á votação, foi ap·
CJUe os infractores depois <le!la terão mais
provado, rejeitando-se a emenda, ruas
estas e aqucllas penas. Uma vez que se es·
ficando como artigo additivo para ser
teia llleste principio, c que se exprima com
col!ocado onde conviesse.
clareza .tal, que a ninguem se deixe alguma
Segu!o-se o artigo 2", sobre o qual
interprctaçüo celebre de que se possam aprodisse
~ .i :
reitar e illudir a mente da Lei, estou sa·
tisfeito. Fique o Senado .na intelligencia que
O S1:. :\I.IUQl:EZ 111.:: I:m.uwn•Jl: - Eu
não ;é :Para impõr penas diversas <la Legisla· nüo <:onccllo como, fallando·se tanto cm phi·
cão passada; todo o Projecto cm sua deter· lantropia, se pretenda que os homens a quem
minação penal é a respeito dos que se intro- pretendemos dar a liberdade, se tenham de
duzirem depois desta Lei. o que digo é, que transpor-tar para a terra sua; porque primei·
se ti.re toda a ·dU>"ida que possa apparecer ram.ente nem todos ellcs, e póde·se dizer que
sobre os que süo escravos. ;\ião é snperfluo a maior parte, não sãi> nascidos illas Cosws
o ·meu receio quando se apresarem e !ntro- ào mar; quasi tudo é conduzido de Na~ões
duzirem; no Brazil uns escraYos em. certa / do interior do Sertüo para irem vendidos pe·
ópoca passada; existia duvida no Tribunal, las tribus de beira-mar; lla por isso toda a
demorou-se ·muito tempo o Processo, consul· certeza •rue os não largamos na sua terra; e
tou-se muita gente, e muitos foram de opi· o que ha de acontecer a estes miseraveis, lan·
nlão que .não eram !ines, dous Arbitras .va- çados Clll terra"? De duas uma; se esta terra
riaram, o Brazlleiro variou, e ~oi preciso ou· fôr habitada, é por inimigos que ou os ma·
tro, e ficou dependente do 3• Arbitro, porque tam, tPara lhes não servire:m de peso ou os
os .dous não se conformaram. Já houYe facto, tornam a escravisar para os vender a quem
é bom prevenir a sua rcpctic<io.
primeiro lhes compre; e se disser que se
O Sn. V1sco:><m' !li·: .\Lc,\:><"J·.u:,\: - Eu Jc-;am para a~ Possessões do Portugal, como
niio duvido .que tudo assim seja, mas o caso Angola, BeJ:gue!la, .:lfoçambique, .ecc., não sei
nüo é para aqui; posta esta emenda no pa· com que autoridade !lavemo:> lançar esses
ragr:tpho 1" vai destruir o systema todo da homens em paiz estrangeiro, sem preceder
Lei; depois é preciso dizer, esta discussão para isso um tratado; temos nós alguma ceré para isto, c nito é para aquillo? Por que teza .que al!i serão aceitos? E se o niio íorazão ha de l"ir uma cousa destas al]ui in· rem, como é promvcl, que faz o Capitão do
tromcttcr·se? E' para se dizer que desta Casa ::-<a•·io .que o:; levar? Vai deitai-os na primeira
nu·nC<L suhe uma Lei correcta! ::-<ão sei como praia deserta que se lhe offerccer, para se·
~e possa concluir (leu). Embora hajam estas rem mor.tos ú. .rome ou devorados ,pelas fóras,
questões, tudo é desgraçadissimo! Por que sendo o maior bem 'que Jhe possa acontecer o
se estào rcnclo deei~ões dada~ por Juizes i~!· tornarem ~. cahir ·na escral"idão de que nós
competente~. c:outra
a IC>ttra oxpres~a da fizemos que os lirraruosl Onde e~tão 'logo
Lei! Os üws da Comm!~são ::lfixta. arvorados aqui os vrinciplos de huruanlcladc ou philan·
em Julgadores eoutra. a Lei, sflo os <IUe fa· tropia? Vejo, perdoem-me ·os nobres Senado·
zem o .que o .nobre Senador acaba de apon· res, crueldade e crueza. Os Iu[;lezes coherentes
tar. A materia do artigo 1" é simples. Se se 1' em seus principias, fizeram esse estabeleci·
quizer fazer dcclaracfio,: faça-se 1 mas cm mento da Serra Lcõa pa.ra onde conduzem os
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pretos que pcnhüram dos co.Jttr;Ib;wdbtas; l!:2!!s ~1IH~a Ue J:lediaua iH::ili'U~t).u, e a nc~
alli os .t1;m debaixo da tutela de que a sua nhuma cultura que seus Senlto;·cs tl;io uo seu
rudez e inaptidão carece, emrpwnto são bo- espirita, os conserl'a sempre cstupidos; o
r.acs; ensinam-lhes officios e trabalhos ru· tratamento humilhante c abjecto que têm
raes, até que fiquem cm estado tlc se go1•er· Cjlltre os brancos, lhes faz P·Crd!3r <todo o
narcm a si; nws nós •que nenhuma providen· principio de ·brio, e as maiores injurias que
cia temos desta .natureza, nüo ha1·emos ao recebem siio bem pouca cousa para c!lcs, commenos imitai-os d-e algum modo? B' por isso tanto que não sejam maJtratados physica·
que cu disse j{L que se podia fazer applica· mente; a vida licenciosa que levam sem ·que
r;ão do que dispõe a Lei de G de Janeiro, en· ten-ha havido da parte de seus senhores cui·
tre,;;tJJdo-se os pretos quo se libertarem a dado ailgum de os moralisarcm, a companhia
JIL'ssoas r1uc os eduQuem pelos seus serviços que os escravos novos têm dos ladinos j;i vi·
por um certo .numci'O de anuas (aquclles .que ciosos, os faz tambcm adquirir os mesmos
parecer ju:ito) c depois dar-lhes ;t Jllena Ji,ber- vicios e a·rraigarem-sc ncl!es. Tudo isto, como
dadc para irem tra.tar de smt \'ida como qui· iá disse, é lnh-erente no estado de cscra1•idiio,
ZCI'CJJI. :\'c:n se diga que somos contradicto- e niio é cõr preta, nem a rar.a afr.ica.na . .Se
Tios Qnanrlo qu.crCIH!o aJustar de nós a raça pois os pretos tomados seguindo a .nossa h)'·
a.fricana, a quci·emos admittir outra rez; por· pothcse, se considerarem logo como livres e
que em 1" lugar a gravidade das .penas que ficando entre nós, se ontrcgarcm a pessoas
esta Lei i m:põc, ha de fazer esmorecer 111 uito que pelos seus serviços, durante um certo
aos .especuladores, maximc 'havendo como ha tempo, forem obrigados a ensinai-os a dar-lhe
na mesma. Lei um t:io forte premio a quem uma educação differente da que têm os cs·
der denuncia deste contraba.ndo; de maneira cravos, havendo uma exacta rfiscalisaç:io, não
que se algum temerario ambicioso (o que cst[L -ha de concorrer onelles as mesmas cousas que
fóra de regra) haverá que se queira aventu· .concorrem nos outros, c não nos causarão
rar; e sendo portanto este contra-ba.ndo multo -por consequencin. os mesmos males que cllcs
pouco prova1·e!, a impo!·taçiio de pretos ha -nos Hm causado; isto junto ao .p~qucno nu·
de ser insignif!Ca.ntc. Em 2" lugar estando eu .mero ~ue necessariamente del'c de om cm
por todos os males, que €sta ra~a. .nos tem -diante haver, faz ·este mcthodo muito prcfc·
causado, nüo .po;;so JJegai', .nem ninguem o .ril'e! ao ou.tro barbara, c inhumano que se
nega IJUC com ellcs se tem !el'ado a nossa quer adoptar de mandar cxpõr estes misera·
Agricultura ao Jlé em que se a,cha, c que se veis a uma morte ou á re-cscra1·isar;fio certa,
IliiO pódc duviclm· que de respeitare!, mor· alarde~.JH!o ao mesmo tempo nós de philan·
·n1entc nos tres ra,mos, assncar, café c algor .tropia!
diio; c ai.nda por ora não ha tanta a.b11nda.v
O Sn. 1L\nQL"E7. DI' .B.IT:n.ICT·::-.-.1: - O 110·
cia de braços livres que se não possa pro· .bre Scna.dor no seu discurso teve sempre em
Yar o rescntimento .que a Agricultura ]la de vista os JTrinci.Pios philanti'ovic•os que pro·
~offrcr ,nqstes primeiros annos; estou que
fessa, c quer parn ir cohcrcntc com cllcs que
se ha ele restaurar e muito .melhorar com o se conservem entre n<ís os Africanos tomados
tempo; mas, por ora, clCI'C soffrer. Além de .aos contra·IJandislns; mui p!ülosophicamentc
que, eu estou .IJcrst:adido, que .niio é a cúr .demonst•·on qne os r!cl'citos, qne esta rar:a
preta ~ucm toma estes homens prcju.diciaes tem, c grande p:~rtc dos ·quacs concorrem
:i nossa sociedade; cHcs sii•o homens como IHÍS .para os males que sofJ'romos, não pro1·êm da
e muitos se tem visto desenvolverem talen- .côr preta, mas do cstndo da escrn.ridão, que
tof', quanrlo as circumstancias lhes são pros· os dcg-rarla dr todos os sentimentos de .brio,
pr:I'as; ú o excesso da cscravidiio que os tor- etc., cu n:io cntJ'nrci nesta .qucstüo phÍlosoJla inertes, (JUe lhes conscn·a. a c:;tnpidcz, ·que
phica, porque nos lcraria. a. mui long-as dislhes tim o brio, rJUC os .f:tr. Yiciosos, -etc., o ·Cnssõcs, CJIW me não parcccin pro]Jt'ias .ela
l's!mLI'O .ncnhu.m i.nten•st;o tem cm se appliear mtttcria, .não as julgo Jlccrssarlas p:tra o caso
a nenhuma arte para :L executar com perfel· :)Jresente; concederei com o nohrc Senarloi',
•:ão, só tra!mlha ~nanto c como basta para ·Que o cst:nrlo de escravidão torne os homens
!il'l'nr <ln casti-go; a fa;Jta de trato rom !10- rom torlos pssrs drfcitos, que r.ncontmmos nos
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nossos pretos; mas o ponto principa.J da trassem homens sem pnssa.porte? Havia deiqncstüo é a dcshumanidade, com ·que quercn- xar que nos fizessem mal? Xüo 1•euha o exem·do dar liberdade a esses Africanos, os mn.n- p·Io dos I.nglezes, elles mandam para a Serra
·damos para a sua terra onde vão cncont.rar [.,eôa, e nós ·não temos, nem podemos ter esse
ou a morte ou uma JJOI'a escravidão. Uma esta·belecimento, e nem ha para que! Com os
àus causas, que mais concorrem para que a emigrados não 1Iou1'e caridade christií, mangucna entre as Nações da Africa seja per- daram-os embora. ::\ús temos todo o direito
petua, é a certeza, que c!!cs têm cle CJUC os cm não ter no solo brazileiro indil'iduos que
prisioneiros .lhe sejam comprados pelos bran- nos façam mal. Não se pódc negar que a
cos, e se arpa rccerem ·entre alguma dessas nossa mocidade tem sido mui mal educada
tribus cscr~vos recambiados, não será esse o por causa da escravatura l'inda tla Costa
meio de lhe fazer conhecer que já os não d'Africa; não nos e;;tá ma.! o dizermos que
podem vender? E sendo assim, ·para que os não foram só os p!·incipios de philantropia
·hiio de reescravisar? :\'fio sfto e!!es tão care- para com os Africanos, que nos .i'iz~ram acacidos de braGos para os seus serviços, que se bar com a sua introducção no Brazil; a .ne•queirtllll en·carregar de sustentar homens que cessidatle de melhorar a nossa condiçiio tc1·e
·de nada .lhes scn·em! Quanto ao dizer-se que nisto grande c principal parte, e deixando
·lhe darão u. morte, não sei se lia alguns fa- ficar-se os pretos entre uós, todo este ,fim
ctos, qnc pro1•em isso; algu.mas dessa.s Na- fica illudido, e ê andarmos ]lara traz ·quando
<;iies o têm {eito a homens de quem receiam se pretende a 1·ançar.
alguma hostiliclade, mas que l!ostilidades po·
O Sn. ~L\IIQI;EZ lll' I:»IL\)TBt:PE: - Estadcrüo reccit:r dos pretos, que nós mandemos
mos todos conformes, ninf:;uem quer conserpôr entre e:l!es? So·bretucio: nós em nada ll!e
vaçüo da escra1·.atura; do que se trata é de
pcoramos a sorte que tinl1am antes de emremediar o mal e tirar o inconl·enie.ntc, n
·ba.rcarem para o nosso territorio, e se os
que já vejo que não se d{t remedia por ora..
·restituimcs a esse cstaüo, niio podemos ser
Nilo se queira com-parar com os emigrados;
·taxados de inhumanos, por lhes nilo melhoestes que se acharam em ·Londres, não achararmos a sua condição muito além da que
ram todos os portos da ·Eu·ropa que os retinlJam; por outra parte ningucm póde necebessem'? Isto é conhecido na Costtt d 'Afrigar que, apczar do ·que o nobre .Senador exca? Xós queremos dar um ser moral, e não
pendeu theori.camentc, que ·elles nos causaqueremos dar o physico c natural? ::\'ós verão pouco mais ou Jll.0110S os mesmos lllales,
mos nessas costas as clifficuldaclrs (!Ue ha.
que os vcrd:!deircs escravos. Nós todos viveDiz um nobre Senador que Ja houve um
mos ha muitos annos no Brazil, e cada um
exemplo: e quem sabe o que dahi resultou?
~ecorde em sua mwnoria os exem.plos de j}reFal.lou·sc na -Serra Leôa, e eu tambem nc!la
tos libertos, c inda mesmo ingenuos, quo te- ta!lci paira mostra1· que. os IInglezes nessa
nha sobresahido do medíocre em qualquer parte eram coherentes com seus princi.pios,
ramo; acharemos raríssimos exemplos! Ese que nós estavamos cm contradi-cçüo com os
tas questões de caracter inltercnte á raça ou que i.nculcamos. Se nós queremos bem, como
filho de educação só com a c;xperiencia é que
fazemos um mal? Pê-se um remedia; ·e não
se pôde argumentar seguro; tudo o mais é seja o que eu aponto, mas eu não o vejo, e
mui fal!ivel, c pouco solido, para nos servir emquanto nfto se der, continúo a impugnar
de norma nos usos praticcs da vida, c iii a barbara idéa de se lançarem homens para
houve a·qui um exemplo de se mandarem alimento de féras eill praias dcserttts.
para a Africa escra1·os, que se libertara.m e
o Sr:. Ar.)IF.IllA E .Ar.nt:QL'ERQt:E: - ·E'
não foram mortos.
·\r.n··c/U''-'I'QUI''· _ A preciso ter em vista o Projecto, o qual não
O Sn. Ar•.\llmu ~~ - u ' • •
B '1
t
·
.,,
no"s pai',"" trata.rmos pretendeu fazer bem scnao no razi . es a . ·e
duvida está respon d tua;
·x·"'··os entre nós? a principal cousa; o mais é acto secundnno.
bem os escravos havemos del c1
t b 1 ·
ommo- o que se quer não 'é algum estes es a e ceiNão· muito se ,fez em ma.n da l-os acc
.
•
o1~..
" '-rl
,
. O
fnría o nobre ment.os da SP.n·n Ti~')n: se ..... ~:~ucm S~.; l\:! ' dados pum o seu _patz.
que '. '.
n- 1 brn. laca 0 Projecto, que cntã.o !aliaremos.
Senador estando a testa da Pohclii. se e
•I •
·'
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Posto á votaçfw o artigo ·1" foi ap· do Thesouro; multes casos haverá, em que
o contra~bandlsta nada mais trnha r,ne o.<; .r.s·
CI':l.vos, c que só poderú accr~:;ee1· o c:asC'O elo
Ao ar!ig-o fi'· disnt.~
n:wio, qu,, ~orno disse nm nolH'é Seuadcu·, i:
ordinariamente de nenhum valor, JlOnJUO ta~~
0 81:. :\1.\i:QL'E% IIE JX II.Ullii"J'l·:: - (N:'io
s:'io os escolhidos para este comme:rcio. J::' to·
ou rio, diz o Tachygrapho Lagos).
davia indlspensavel, que o 'rhcsouro pague
O Sn. :IJ.\nQuEZ m~ BAllnACE:I"A: - E'ver- de prompto, nfio só porque o denunciante, de
daue que é aJ.gn.ma cousa forte esta somma; ordinario, meios nenhuns tem para haver do
mas é .preciso a Ofl'iciaes de Justiça e a pes- Juizo com}Jetente o premio da denuncia, como
soas desta ordem que denunciarem, o terem porque sempre se ba de temer de algunw
a certeza ele que •reccbor:'io o Prf'mio inlru<;- vlolencia da parte do denunciado ou de sé'us
dlatumente; deix::tndo o di~eHo salvo leva agentes, e quer logo receber o seu dinheiro,
immensa tempo a liquidar-se, <l isso faz es- para se pôr a salvo de alguma paga de oumerecer a quem denuncia porque tem seu tra espccie, que lhe seja. dcsagrada.vcl; voto
lado m'áo. O Governo tem mais meios de portanto pelo artigo na parte que •manda
processo, mas cu reconheço qu<l pôde acon· que o Thesouro adiante o premio da denuntcccr que os i•mportadores ·Réos de qualquer cia; pelo que respeita porém ao quantitativo
execução, !Perdendo os escravos: não tenham / eu suspendo por ora o meu juizo, pois que
com que pagar cousa alguma. Nós vemos ho- talvez pela discussão eu possa. mudar ele opimens que acharn.m 'quem lhes emprestasse ni:'io pelo que ouvir; por isso não mando j;í
400:000$000, fali a-ram que tem nada. A per· a emenda.
da do .navio não terei duvida que se accres·
o 811. M.utQGEZ DE B.~!IIIACE:-oA: -.Esta
ccnte; mas nós sabemos o Commercio de es· quantia n:'io é t:io arbitraria como parece; o
cravos é em embarcações de n·enbum valor; Codigo Criminal estabelece a pena corporal
se com este accrescentamento se suppõc me- e a multa e marcando o m<ldio e maximo
nos nocivo, isenção de nJguma despeza da r delia, .deixa {i. d.iscrlp~J.o üo juiz; foi neste
Fazenda Publica, não v.ejo ou pelo menos ai· sentido que eu fiz o calculo. ·Rleflicta o no·
gum risco.
bre Senador oue o objecto da Lei é fazer
D Sn. SATt:n:-oJ1W: - Com effeHo não possível a denuncia e apprehensiio, seja de
vejo meio algum de isentar a Fazenda Pu- que numero für; e quem scríL o homem que
blica de algum risco; o que acho, é muito por 50$000 se \"[L expôr com o seu visinho?
for.te esta gratifieaç:'io de 200$000 para um Se o premio lôr pequeno, não teremos seGuardião, ou Contra·.l\festre, por cada escra- não denun·cias de grande quantidade, e não
;·o; e parece,mc que som uill forte eslimuio elo que comprou 2, 4 ou pouco mais escravos;
elles denunciarão do mesmo .modo, e a Fa· os donos dos navios em vendo que essa .quanzenda Pu.blica não arrisca tanto; eu cr.eio tia poderá só chamar a a.ttenção rto Contra·
que seria sufficiente a gratificação -de 500 !'Yfestro e Marinheiros, ·hão .de ter o cuidado
escravos, por exemplo, monta o premio a de os prender, c depois soltai-os quando es·
15:000$000, quantia j{L bem forte para exer- tiver feito o contraba.ndo.
O Sn. SAT"CIL:-oJxo: - Ainda mesmo con·
citar a um homem, que vive de um modico
soldo. Trouxe este exemplo, ,porque estou per· siderando o caso de um ou quatro escravos,
snadido que este -é o menor numero de pre- eu acho forte :200$000; o premio das denuntos, de que póde constar um:~. carregação; vejo cias têm sempre uma .relaçfLo com o genero
que com os 200$000 recebe da Fazenda Publica denunciado; e quando este é de pouco valor,
o denunciante 60:000$000, é verdade, c fica tambem acha quem queira o pequeno premio,
como o quadruplo da riqueza; mas, perdendo como a experiencia mostra todos os dias ,ago·
mais o Thesouro, não será mais instigado o ra nas apprehensões da. moeda de cobre;
marinheiro a denunciar, pois que 15:000$000 quanto mais que os li O ou 200$000 de ,premio
é para elle u·ma .fortuna, o que nunca aspl· de um ou ·:1 escravos para um marujo, nfLO
rou; e conseguido nflm do suffic!ente csti· se p6de dizer que seja pouco din~JCiro, talmulo, tudo o mais é em prejuízo baldado YCZ que nem tanto seja o soldo, porque P.lle

pmv:ulo.
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se aventura a fazer a longa, c penoslsslma 1
:O Sn. 1" SF:cJCE'rAmo leu os seguintes of·
viagem da Costa d'Afric.t! Querendo pois flcios:
salvar o grande pr('jnlzo, a quo se expõe 11
1." Do Mlni~tro do Imperio, remetteodo
Ji"'aze!Lfl:t Puhlica, e estando :linda na mcf;roa um autographo de cada uma das Resoluções
ela AsserolilGa Geral de 3 do corrente, a 1•
oplnifio, eu m:~orlo ;, :\lesa a
approvando a convenção dos Jl.mltes dos Termos das VlllaB de S. Pedro de Cantagallo c
Nova Fr~burgo; 2', creando uma Cadeira de
Onde se acham 200$000, .ponham-se 50~000 Grammatlea Latina na Vi\la de Curityba, da
Província de S. Paulo; 3•, creando na Cidade
Salurnino,
da. Para.hyba uma Cadeira de Rhetorica, GeoFoi apoiada.
Por dar a hora ficou adiada esta graphia, Elementos de Historia, outra de
Philosophia Racional e .!\foral, e outra de
materia.
O Sr. Presidente m:~.rcou para Or· Franeez; ·l', approvando o Decreto de 5 de
dem do Dla: em 1" lugar, a {:Onti- lfarço de 1829 sobre o Regulamento dos Cornuação do artigo 5" e sua respectiva reios, eom raras excepções, e bem assim das
emenda; em 2• lugar, o requerimento que foram tomadas sobre outras do Conselho
do S1·. Oliveira; e em 3'' lugar, as Geral da Província de Goyaz: 1", creando uma
materias j:í. designadas na sessão an· Aula de Gram.matica Latina no Arraial da
tecedcnte.
Natividade; e 2•, estabelecendo Aulas de
.1-evantou·se a sessfzo ás 2 horas e Ensino ;Mutuo em differentes Arraiaes; nas
quaes todas a Regencia Provisoria cm nome
cinco minutos da tarde.
do lmper~.dor Consente.
Fi(!OU v Senc1Uo in-teirado.
SESS.tO 3~·. DE 16 DE JUXHO DE 1831
l'HJ:STJli~SCI.\ DO Slt. DISPO C'APET.L.\o-~rón

J,citum de O//icíos. - Discussão do Projecto
tle Lei que 111.arca as penas ·impostas aos
im.portaãorcs rle escmvos. - Discussr1o
do Projecto de Lei sobre a vacatu;ra dos
Senadores. - Discussrio do Projecto de
Lei para servir de Regimento ao Consc.
7Jzo de Estado.

2.• Do mesmo Ministro, remettendo tarobem um autogra.pho da Resolução de 3 elo
corrente, sobre os recursos competentes para
a Relação e Tribunaes da Província das Ala·
:;ôas, nas causas crimes ou cíveis e nas Mi·
litarcs, na qual a Rcgencia Provisoria em no·
me do Im.perador consente.

Ficou o Senado inteirado.

3.• Do dito Ministro, participando ·haver
_ Viscon- remettido ao :.\finistro da Fazenda a Folha
Fallaram os Srs. .Senadores:
de Barba- do subsidio dos Srs. Senadores .pertencente
de de Caethé, 2 vezes; :\farquez
ao primeiro •mez ·da sessão actual e a Recena, 11 vezes; Barroso, 6 \'czes; ,\.lmeida e
lag<io dos Srs. Senadores, que ·preferem receAlbuquerque, 9 vezes; Satu:rnino, 2 · veles;
bel·o nesta Côrte.
:>farquez de Inhambupc, 7 vezes; Presidente,
Ficou o Senado i·nteirado.
3 vezes; Rodri.gues {IC Can·alho, 4 vezes;

Conde de Lages, 6 vezes; Evangellsta, 1 ovez;
4.• Do 1" Secreta,r!o da Camara dos Srs.
Oliveira, 2 vezes; Visconde de Alcantara, 2
Deputados,
participando tor a mesma Camara
\'ezes; Carneiro de Campos, 1 vez; J[arquez
adoptado a emenda, feita por este Senado
de :vraricá, 1 vez.
ao ProJecto de Lei que marca os limites da
Achando-se presentes 37 Srs. Sena· autorid!l:dc da Rcgencia.
dores, declarou-se aborta a sessiio; e,
lida a acta d:t nntrr~>rl~nte, foi :l.P· '
provada.

I

Pura ralln.r sobre n. materia deste
offlclo, pedlo a palavr:t e disse
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O Sn. Vl~<' 0 Xl>E m; C.IE'J'Jif:: - Creio que reuniüo seja amanhã) se pe(:a ao Secretario
n:io lw iiwom•enientc algum para a rctmiílo; que mande uma clipi~ do autogTapho, CJUe re·
o que me Parece não rsta.r segundo a ma-rcha metteu para. ~c imprimir; porr;ue, supponha·
del•ida é u Camara dos Deputados marcar 0 mos que não vem impresso, é preciso um do·
dia, porque me pareco c.Ieveria pcdil·o por cumento autlientico (lUC sirm para a Assemuma Deputação ou por um officio; pois que bléa Geral. Creio (JlJC nfto hm·erit duvida cm
como o Sr. Presidente do Senado ;; quem que a Camam dos Deputados sntisfa~a a este
rege os trabalhos da Assembléa quando se pedido.
J·euJwm a:nbas ns Camaras, creio que só ·de·
O S~:. Af.)/EJIJ.\ E .·\l.llt:cii:EJ:(Il.'l·:: - Ad1o
vcrbm dizer que esta1•am promptos, e espe- isto desnecessario, o autographo ha de estar
rar que o mesmo Sr. Presidente do Senado no Archivo Publico; para ~ue a cópia? N<is
l'ixassc o dia, em que deveria ter lugar a não o discutimos aqui. Fez-se uma pequena
J'cuni:io.
emen-da de que todos s~.bcmos; portanto não
O Su. ::vl.\uQuEz IJE 13.\JCIJ.\('J;XA: - Quando acho razão para se pedir.
se manda pn:blicar uma Lei supponho que é
-o Su. YrscoxnE JJE C.\F.'I'II{;: - O officio
do costume l'ir o exemplar; ora se o Senado do Senado cstú lançado (leu). O qnc disseainda o niio recebeu, como se l!a de accordar? mos é que estamos promptos para a rcunirto;
Eu nüo sou 'Legbta, os nobres Scnadc:res que mas parece-me que o que de1•era vir da Ca·
o silo, vejam se ha obsen·ancia das formali· mara dos Deputados, seria que, cm resposta
chr!es, que ;;c praticam em todas as Leis.
ao officio de tantos, estamos promptos, e o
O Sr.. D.1m:cmo: - A reflexão que faz o Sr. Presidente do Senado marque o dia.
nobre Senador, 1" Secretario, ·teria lugar a
O Su. ,:1!.\nQl.'l·:z !llc D.\IU:.\t'E;o;.\: - Uma
não hanr nada antecipado j[t a este res- l'ez que nós escre\'C!llos á Cnmara. com tanta
peito; mas segundo o que j{L aqui se passou, antecipaçiio, parece-me fJ\IC clla procedeu em
o officio da Cam:tt·a dos Deputados está em {regra, manifestando ao Senado nue estft
rügra, \·isto que o Sen:Hlo ·!la un1 mcz ou prompt~ para. o primcii'u Uia pcssivel.
mais fez o convi te, para ter lugar a reunião
quando fosse de opportunidade, c é no que
Pedio depois a palal'l'il e disse
a;:;c-ra se responde. Qu·r.nto ás re:f!exões, que
O Sn. SA'I't;HXJ;o;o: - Dcrendo formalisar·
fez o nobre Senador, de1·o ·dizei', que vem
aqui um dos autographos, quando esta é a se a folha para o pagamento das dcspezas
Camarn. ultimamente deliberante. :VIas como feitas com a redacçiio dos diarios, cu necesest:t Lei •n:io depende ·de sancção a outra Ca· sito antes que cl!a se far;a na Secretaria., que
mara a julga. deric!n.mcnte promulgari:t; po- o Senado delibere sobre algu-ns pontos, para
dia-se mandar l'ir esse Impresso, que deye cuja solução n:io me julgo autot·isado. Tem-se
r.stnr prompto e publicado. Podia-se, é ver· offerecldo algumas pessoas para se encarrP·
da·dc, pedir a cópia; realmente para marcha.r garem da rc·dacção, c att; por menor pre~o
em regra o primeiro acto, que se deve fazer do que o anno passado foi estipulado p:u·a
aman-hã, é ler a Lei, e em virtude della, o cada numero (10$300), mas cu, ü vista do
Sr. .Presidente dc1·c rlizer o ~ue se ha de fa· que tem apparecido impresso desse tempo,
zcr.
c contra o que toclos os nobres Senadores
0 Sn. Ar.m~rn.\ " AT.IIt:QUJmQtiE: - Não tnmto se queixam, nüo julguei conYCnicnte
acho duridn. nenhuma, porque de facto o Se· confi-ar-lhe este traba.lho, apezar da diminui·
nado convidou j(t a Camar[L dos Deputados çfio -de prer,o, porque a maior parte dos con·
naTa a rNmião. O que devia Y!r era o exem· cul·rentes tinham j[t dado as pro1•as de inca·
piar da. 1Lcl impressa, que ·é o Documento au· pacl·dade, que ao Senado tem sido patentes,
thcntico que deremos te1·. Pôde ser que j{L e quanto nos noros, cst:tndo j:í encarregada
a esta hora esteja feita a illlJJress:io, porque n Redacr,5o a um que até ao presente tem
en ouvi dizer que j:l antes de llontcm tinha satisfeito, nfto me parece prudente a\•cntn1
1 rar uma incerteza sobre uma. pequena dimiillo para a Typogrnpllia.
0 Sn. Rumoso: - O que me parece é, r nniç:io de preço. Todavia n:io se te-ndo ainda
qn.: na respost;, (assentando o Senado que a : ultin1ado o ajuste com este Redactor por se
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rc~cnnr bto pura fJ<JUntlu pela perfeiçiio do de melhor<L !W JJiario; eu exalllinci-oB cot~
seu trabalho se pudesse 'julgar do seu valor; , anno, c vi que fazem tama -àifferença pa1·a
e tendo j{t sido distribuidos varios numeros melhor como da noite ao dia, caminham os
impressos pelos nobres Senadores, creio que Dlarlos actualmente muito para o estado de
o Senado tem dados bastantes para ajuizar perfeiçiio; e uma \'CZ qtH! assim é, não os
nesta materia. Heqneiro porta:nto que o Se- devemos ·desprc;-lalr. Apprcvo muito qu~ o
nado me autorise para terminar definitiva- nobre Senador é cunrcnicntc, c ]Jaguc o mui:;
.mente o trato da Rcuacção, e para fazer commodo ]Josoil·el. Cel'tifico pela minha p~l'U:
1an~ar em folha os Diarios, que se achem re· que o negocio vai cm muito melhor audadigidos.
mento.
0 .SI:, :i\l.I!!Ql:EZ lJE B.IHII.\CE.\',1: - 0 que
Decidio-sc esta matcria !la fôrma
eu não n·jo é ncccstiidade de que o Senado
indicada pelo Sr. Harquc.z de Inlwm~c occupe co:n cousas que são t<io estranhas I
bupc.
Entrou em diseussiio o Projecto dt>
aos seus trabalhos. Tudo que é Policia, perJ.el que marca as peuas impostas ao~
tence á 1!esa; o Scnu·do escolheu a 11111 no·
impo!tadores de cscra1·os, que llavlu
bre Senador pum s~ encarregar dc5tc ramo
fica·clo :tiliaclo na sessão precedente, ,.
rlo Diario; nfw 6 nccessa.rio nunc<t que o Se·
uado esteja a dizer o que quer, porque j{t
sendo lido o artigo 5", foi apprm·arlo
foi autorisado p1ra faze1· nesta nHLter:ia o I
sem discussüo, acontecendo o mesmo
'
lllelhor que pude:;se c mais ceonomico, sem i
cortar pela perfci~ão, tudo o mais 1' gastar
tempo em repetições.
,
O Sn. PnE."I!JEXTE: - Creio que caberfl
o Sn. :.L\HQt:ez DE IxH.\~lllt:l'E: - Se o ) agora o artigo additi,·o para a Commissiio o
nobre Senador qnPr, ]Jor dcllcadeza, uma au- / collocar.
wrisaçito mais explicita do Senado sobre esta /
O sn. RoumGt:Es JJE C.IU\'.u.uo: -Muitas
matcrla, ctl rcmctto á ~lesa para o objecto , rezes teuho ourido aqui pugnar por esse ara seguinte
! tig;o additivo, mn.s cu n:.1o sei que esteja csJXDJcA•:·.\tl
! cripto na :.Icsa.
,
0 Sn. PHESJ DEXTE: - Perdoe o nobre Se·
Requeiro que se autorisc o no!Jrc Senador, : nador; existe aqui, e jft foi approrado, do
que está encarregado de dirigir a redacção c ; que se trata agora é rio lugar onde se deve
impressão dos Dia.l·ios desta Cam::t!ra, para : collocar, e é sobre isto que eu consulto o Sefazer os competentes ajustes, com os que se /nado, o Sr, 2" Secretario pôde lei-o.
empregam nestes t1·nbnl11os, formar a sua fo- 1
o S1·. 2" Secretario leu com cifeito
lha com a pos~ivcl economia, c nprc~ental-a ;
0 artigo.
ultimaJPcnte no Senado para a sua np)li'O\'a- !
.
'
i_!ão.
i O Sn. RoJHUGFEs nE C.IHL\Uro: - QuanParo do Senado, l G de .TuHho de JS:ll. -i do se tratou detitC artigo, que V. Ex. diz que
'j(t foi appro\·ado, c11 protestei logo que havia
.lfa.rqu•·,~ de Iu/w.JIIbupc.
: falJa.r contra ellc, c o que com effeito agora.
; tar:o. Eu tambem tenho philantropia, c te·
Foi apoindn.
: nlw sentimentos rle humanidade; mas cú por
o S11. "\J.~li:lll.l 1: Ar.Ht:Qt:J·:I:<IL"l:: - A mi- i mim, mio ellegam estes sentimentos ao ponto
.h;c
opiniüo (' que tHio se far:a r!CS)Jcza nc· /de me perder par fazer bem aos outros; o
11
nhulll~t com Diurio:;: não scn·cm de nada, c ! Ho",;o caso é desta natureza; quer-se QUe fi·
:cm ha c~pcralH;.a tlc melhorilt. A respeito / (!ltelll lines de um jucto todos quantos cs1
rlc:;,;a l]rpcJNlr.ncia., o meu pnn•eer ;, fJ\10 o : ernYos tinn entrado por contmban·dO, desde
i qnc chegou o prazo, fJUC o tratado marcou
Senado tenha uma Typo;;rapllia ~ua.
o Sn. n.uu:nso: - Pctli a palarra para: pnra o trafico, c quando se diz isto c~lcula-sc
dir.er a minha opinüio cm resposta no que :a gente, que lla nestas circumstancws7 Eu
0 nohl'C 8('11;'\1!01' di?. r)c n;lo )Wl'Cr CSpemnça [ tclll10 sciencia pr:IJ- pessoa QUC JHÍflC saber
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0 Sr:. ALll!.:I!J.t L AJ.JJCQt.:J::H<,!CJ::: São
bom disto, que só par<J. a Dahia têm entrado
posso
estar
pela
emenda,
porque
não
sei
como
15.000 escra1·os! E ainda que .fossem .sõ 10.000
mede-se bem o mal que têm de causar iiquclla se possa estabelecer ag-ora uma pena contra
Prol'Jncla nesta occasiiio 10.000 pretos forros um crime, que se comn1cttcu o auno passade pamcada? Se tal acontece, entran1 jii. todos do; Isto .é inconstitucional!
.Q Sr:. Co.~m~ IJJ:: L.tc.;Es: - São é ~o esta
em uma Iteroluc<io; porque basta um que saiba ler para que, rendo esta disposl~fto, cite idéa, que aponta o nobre Senador, ha ainda
todos os outros; c alnd<~. que nenhum preto outras, que se oppõc iL emenda proposta; o
saiba ler nfto lm de fal1ar quem por espírito escraro esta·rl'llo cru :l" ou ·!" possuidor tem
de re\'Oita, de que ha agora tanta abundan- do cahir a pena no ultimo; c como poderia
cia, procure onde existem esses pretos para o Senhor harcr o l"alor de quem lh'o vendou,
os aconselhar! E quem nos diz a nós que principaJ.mcntc n:ts Províncias do interior,
atraz desses a quem se quer fa\'oreeer pelo para onde têm ido muito~? Depois, se isto é
artigo additll'o, nüo vão outros muitos, que uma pena que deve rccahir sobro quem comnão entram al!l; e quem sabe o que mais? Sr. pra um escravo de contmbando, deve rcca.hir
Presidente, o negocio é mais sério do que aqui tam.bem sobre todos os que compraram estes
se tem considerado; é um passo o mais iru- escravos. g como achar tantos Implicados e
politico, que se pódo dar nesta occasião! ·Le- curupliccs no mesmo crime! Isto é inteiravados pela fllu~fto ela philantropia l'ai-sc pôr mente impraticarcl!
em risco não só a propriedade, mas a vida
O Sr:. EV.UGC:I.IS'f,\: - O mesmo nobre
de muitos cidadãos .brazilelros! Quem pódc Senador autor da emenda ponderou o grande
depois disso calcular os pleitos, e contesta- risco, que se leva cm dar proric!encia sobre o
ções que daqui ·derem nascer, para os ter-. pretcrito e não obstante offcrece uma cmoncclros ou quartos possuidores, que compra- d<L, que parece ir contra os seus mesmos
rem os pretos cru boa fé irem hal'er sem di- principias! Eu nfto mo posso accommodar nem
nheiro do contrabandista, que os yendeu em com o artigo additiYo, nem com a emenda!
1" lugar! E' a gente de maiores desordens Esta doutrina Yai fazer um alarme uniYcrque se .pódc conceber; como se ha de reputar sal, e produzir um montão de demandas de
do miL fé um homem da roça que comprar compra;dores com vcnded!(>rcs, c finalma,nte
um escravo publicamente (porque o GoYerno (o que é mais arriscado) uma prctenção ii
assim o tem deixado fazer), que d(L o seu al!orria do 30, ou 40 mil oscra\'os de pandlnheJ.ro, que segunda mão, até paga a meia cada, e quem sabe do que virii. após disto!
siza? E' a maior injustiça, que se lhos póde Deus nos Jil'l'e de que .tal artigo passe, Sr.
fazer; c demais condcrunal-os pelo menos das Presidente.
penas do Codigo, que não siio qualquer cousa!
O Sr~. Ro!II:IGL'ES JJ~> C.\H\'.\LHO: - Todos
Eu fa~o uma emenda neste sentido, e o Seestes ruoth·os sfto para se dar a respeito do
nado a tomará .na consideração, que a mateartigo additlvo, que passou hontem, c não
ria cm si merece.
para a emenda que eu agora proponho. Passando que os pretos ficam forros, trata-se de
)!andou com cffeito o nobre Senalhes dar destino; o meu roto é que por fôrma
dor á C\fcsa a seguinte
alguma fiqucn1 no Brazi!, onde podem ca.u~ar
muitos males; vão já para a sua terra, c
~;,m:;v.\
os possuidores, que os compraram, sem maduro exame depois do 'fratado, paguem-lhes
Proponho que os negros importados de- a passagem; esta emenda póde ter por fim
pois do Tra:tado sejam declarados forros e modificar no modo que é pos~ivcl o mal, que
obrigados os po~suldorcs a contribuir com a no meu entender, faz o artigo additivo. Oxalá.
despeza para a remessa para a Costa d' A- que elle cala na 3• discussão, porque nesse
frlca. - Ca.rvallto.
caso já a minha emenda não ~ necessarln.
Diz-se, ella traz muitas confusões; mas estas
Foi a.poiada.
confusões vêm já ·do artigo add!tiYO, dcsap·

I

Sessüo de lü de Juu!Ju

3íl)

Jl:treO<L este que ta111bcm uesapparecem todas tel'fcno vaclllante. Eu não proporia a lllnte·
as confusões; mas se passa a materla do nr· rln, que se controverte, se não \'isse .no 1•
ti;;o é neccssarlo que a mi.nha emenda passe . nrti;;o uma ba.se, que dft lu;;ar a duvidnr lltl
tam.bem; do contt·ario ficamos com 0 Brazll os africanos importados depois do prazo marcheio de pretos forros, e boçaes uma ;;rande cada pelo Tratado s5o lii'T~s. ou niio. Digaparte, que nos podem fazer multo mal.
me muito embora. Só se puderam admittlr no
D SI,, Ounun.\: - Os pretos, que foram Brazil escravos taes e taes; mas não se poesr,ra\·lsados depois do termo marcado pelo nh:1. a ba::~e que cstCl, que dere causar duvitrat:::do, são llvrcs sem duvida nenhuma, e das, de que cada um de nós deve ter multo
~uem os escrarisou, ou comprou está sujeito · receio. Portanto quando na 3• discussão se
:i pena da Lei, e o dizer-se que esta pena tratar do 1" artigo ·mude-se a ·base, que todas
rc·cahe sobre a innocencia, eu n<io admitto; ; as difficuldadcs dcsapp11recem.
l.nnoccntc estou cu, que não comprei cscra\·o ;
O S!!. Ar•.\IEl!>,\ E Ar.Dt:QUEitQt'E: - Eu
nl;~·um; qu:tnto a quem os comprou, não p6de. pedi a palav.ra para dizer que este 1" artigo
ser reputado innoccnte. Todo o Brazil sabia ifL fui díscutido c ap]}Tovado hontem; e ao
;f:L de muito tempo quando terminava o tra· que r;c e:-;pcn·dc contra ellc já foi respondido;
fico, era matcria om que todos falla\·am, par- e se ~tim:la resta alguma cousa deve ser reqnc inlcrcssav:1. a todos; o prazo acabou, e . servada para. 3' discussão; tudo o mais é ir
ilouve ainrla quem comprasse escravos noras! de todo f6ra da ordem e discussões deste
Xii o ba pessoa nenhuma no Brazil que não modG Junc:1. teri;tm flm; pelo que rcspcit:J. a
conheça um cscraYo IIOI'O, elles não falla:n e~ta emenda, eu :J.Cho impraticavel; .nüo se
portuguez, c basta i:;to; c quem, nii.o obstante púde i:np.)r unJa pei!:J. cm uma Lei par!! casver que o preto é bo~al, o compra, vai. de tigo de um criDir: que jú foi cc::: mettido muito
m(L fé, c estú. incurso no crime, cuja pena tempo antes.
0 Sa. COSDE llll LAOES: - Est[L dito tudo
de lC por consequenrín. soffrcr; nilo p6de b~..
quanto se pilde dizer: m:Is cu lembraria tarover InJustiça nest:t disposição.
O SI:. 1\L\r.Qt:lil IJ!> DARIL\CE.\"A: - Ainda bem os escruV'i.lS vinilos do Equndor, para que
:J.dtnittindo-sc que nii.o ha innocencia da pa1·((: scj"-lll t;llub.:;m comprehendidos na disposição,
do comprador cm 3" ou ·1" lugur, eu n[o julga ~em virtude ú trat~do feito anteriormente com
praticaYcl. Como se póde proceder sobre mi- r n Grà-Iire:~I!!;:l
!bares ele criminosos ao mesmo tempo, pas- 1
O SI:. Tit;mtt~ccs m: Co~m·.\r.no: -·Esta
Rar por clma das considerações pollticus, que i id6a nüo entra !la minha emenda, que se resc o!ferecem, acerca. das consequencias re- i fere ao ultimo lrar.:.~'l; mas porque se não
su!tantcs de tornarem livres de pancadu 40 'emittio quando se ~.tllou no artig-o addltivo
ou 50.000 pretos! Eu não deixarei júmais ele 1 GU emenda do Sr. Vi3CP<l·de de Alcanta,ra? Em
me oppôr a semelhante materia, e estou quo uma pnlarra, cu serei o 1' a retirar a minha
o Sena.c!o pesará beui os males que saltam 11 <•mcnda. umu. ~--~ que na 1" discussão desnpnos olhas de um tal passo. A materia da Lei, /J;arcçn a matcria rn:c a produzia.
Sr. Prcsidcnt~. é eritar para o futuro; o que/
.Pondo 0 Sr. Presidente :i \·otação a
j{, foi feito, tem a provldcncln das Leis an· i
emenda elo Sr. Rodrig·ucs de Carvalho
tcr!ores; não tem nada com esta; 6 portanto i
foi approvncla c iinalnwnte propondo
:t m:!tcri:t do al"tigo adt!ith·o alheia desta. !
todo 0 Projecto, fo! approvudo pnra
.J,cl, bastaya lsto para se não tratar clclla, /
pr.ssar á ultima cliscussüo, e que tl·
quanto mais sendo tiio prejudicial! Eu ,·ato 1
w"sc esta lug-ar na seguinte sessão.
contra o artigo por todas as razões.
1
o Sr. 2" Secretario leu a IndlcaçfLo
o Sr.. Vrsco:\DE m: Ar.c.\:\T.In.\: - Um/
proposta pelo Sr. Oli1·elra na sessf•o
pe~simc t5 nai ele outro pesslmo, e uma injus-/
antcceclentc, para se Jc;·nntn.r o ndla·
tlco. nf•o produz scniio outra injustir,a; daQui
.mcnto a uma Resolução, que creou
é que nascem todas estas diff!culdades; e
varias escolas do primci'ras 1-cttro.s
ni1o podemos acertar com o cnminho da \'ir- 1
n:t Bah!a c pa:-a fallar sobrt: ~iiu pe·
tullc, quando o srstcma assenta sobre um l
dia n paln'l"ra c disso
1
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O Sn. B.umoso: - Eu me conformo cvm ,
O S1:. AUll,IDA E ALBr:QmmquE: - Argu·
a Indicação, .mas eu nccrescentarei, que esta mcnl:t·sc a;;om com um facto do anno pns·
materia deve ser tratada com Requerimento, ! sado; maB o nobre Senador nfio está bem
para niio ter mais que duas discussões. Um /presente que da outra Camara veio um Proje·
Requerimento adiou esta Resolução e outro 1 cto, que tratam não só dos ::.Iagistrados, mas
Requerimento deve levantar o adiamento.
de todos os. i~diri~uo~. at6. do guarda·portão;
O Sn. AL)!EJDA 1~ A.L!lt'QUERQUE: - Eu entretanto 101 apOiado aqu1; eu é que po11·
tambcn.J apoio a idén do nobre Senador, niio / dorci, que se devia fazer um Projecto á parte,
pela d1fferença. de nome, :nas pela simplici·j o que o Scna·do nfto quiz, e pelo contrario
dr.de do ncgoc1o, c admira-me que em uma tratou de andar com a Lei mui apressada·
cousa tilo simples Be queira pôr em duYida, J mente, c pnssou para a ~" discussão; depois
se ha de ter menos de 3 discussões: eu voto /'desta Léi, reio o Projecto do Codigo Crimi·
(!UC se levante o adiamento.
na!, que p:1~sou nesta Casa, c no Codigo acha·
m·se isso n:esmo, que estava na Lei e de·
Postn a materia {L votação foi ap-~· mais induiram-se nesse Codigo as penas para
prorada mt fórma da IndicaçãG defl· empregados publieos, para o que a Consti·
nitirmncnte.
1 tui~ão maiidant se fizesse urna Lei regula·
Entrou depois em discussão o Pa·l mentar; mas nisto não ha inconveniente ne·
recer da Commissão de Lc;;islação e nhum, ]Jorqi:e o estarem as materias numa
Rcdncção sobre os delictos elos em- Lei reunidas ou separadas não te:n incon I' C·
prcga.dos publicas, que na sessão pre· nicntc; o que a Constitnicão mancla por uma
cedente luwia ficado empatado; e so· Lei rcguiament:1r 6 faz0r c~fcctirn. n. rcsponsabilidrrdc; mas Jllanda julgar pelo processu
bre a sua materia disse
estabelecido nos Tribunaes, que hiío rlc jul·
O SJ:. D.u:I:oso: - como eu cmitti a opi- gar; por conscquencia não ha neccssid:ulc de
:1iJ..a de Q~ic c:Jtc Projecto se nilo ac!HtYa pre- fazer, nem deve ha,·er umn. fôrma. de nrojudicado, e os meus argumentos não foram I cesso p:ll'ticular para. se julga-rem os :\"!agis·
destruidos, Cll continúo a sustentar 0 que j trados; o qlle a Constituição tc1·e cm vista
dis.~e. Qt.Wl~do se discutia a Lei, ac.hou·se-lhe . foi su~ ~~:spo;,tsabil.idadc, mas .Llar ~o"::.
o mco::I'Cil!C!tle de abranger os ll!a;;istrados de procecoo ~ que1 er entendei a Cono,ttm~ao
e Offiei:lcs ·de Justiça com os mais empre· 1 muito fóra da sua lettra . .Eu conrcnho no
gJtlos publicas, dizendo-se que se dcriam se-I Parecer da Commissfto, visto que cu não rejo
parar estns classes. O artigo da Constituição i emenda nenhuma, nem que :;c apresente um
bcn1 cbrc C:, cu j:l o cite! na outr~ sessüo; /Projecto J>urticul~l.~' sobre c.sta. fôrma de pro·
manda que se raca uma Lei Regulamentar I cesso; m:::; se sahl>;se daqui um Projecto, r1ue
vara. Estes homens. Demais, a Lei trata da estabelee:0.~~JC:, que o'"! OfficU~c!:i de Justiça scresponsabilidaàc dos l\!illtares c dos Ecclesias- riam sentenci::dos por csl:L fú:·ma particulat'
ticos, c nada disto se acha proridenciado. d·e processo isto precnchüL a Constituição? De
A Constiluiçiio manda exprcssa,mente que para certo que não; ucm ha ning·ucm que o diga,
certos preceito;; por ella indicados se façam porque a Constitui~fto diz (leu); isto é a
Leis rcc~n!amcntures; nós as temos ,i:i. feito, respeito da. responsabilidade, que h;1o de te1·,
para a rc::;,o:Jsabilidade dos ~Imistros c Con· nüo ú so!Jr,• a fôrma do processo, nem r1uer
scHtci:·o;; de Estudo, para os abusos de ex· dizer que :;e ha de determinar por Lei se·
primir os pcnsameutos, para o emprego da parada r1ual é a pena, que se ha de impúr.
Propriod:tc!e, etc. E se ainda se faz para este Agora, se se quer arrancar do Codigo Penal
caso J.l:lr satisfazer ú Constituição, Jogo a ma· só pelo gostinho de ·dizer-se que está separa·
teria deste Projecto niw está toda prejudica· dnmente, adw que não ha necessidade disto.
da: l1:~rcn'L não duvido um ou outro artigo Se se Ii"cr um processo CSJlCCial de novo do
que o (·.>tc;i:•.m, mas tirem-se esses, c ·deixem-se julgmnenlo rlos Offieiaes de Justiça, será uma
subsistir os outros como estiLo ou emendados, cousa cxotica. é il<t:· um pril'ilcgio, que a
se a~si:n :>C jul~·ar mister.
1 Constitui~i·o n:io admittc. ,\s Uelações hão
1
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de ju!gu.r todos os crimes por uma. maneira
determinada na J.ci, e por esta. Lei é que
ha de ser o julgamento dos Officiacs de Juo
tiça. Eu sou de opinião que os crimes parti·
culares dos )Iugistraclús devem ser julgauos
v:Ios jurados, mas seja como f&r, .a &lação
nuo ha de ter dous methodos de JUlgar, um
para julgar os :-.Iagistrados, outro para julgar
<L (Junlqucr cidadão; todo nqnellc rtue cstircr
comprchendido na pena ·da Lei, ha de im·
pür·se-lhc, mas ha de ser por uma fôrma de
julgar commum a todos os cid::tdãos.
O SI:. B.\Imoso: - Xa outra sessão j{l
disse que cu niio tinha conhecimentos jurldi·
cos; conheço que me não 6 possível fazer
e:l!cndas nesta ma(eria, que excedem aos
meus con]Jecimcntos, e nesta parte se niio
houver algum nobre Senador que emende fica
a cousa co~zo está, porrtuc cu não a posso
émcnd:tr. Po:·ém, como sobre as reflexões, que
cu fiz, disse o nobre- Senador que isto era
ra:::er un1 prh·iJe;io, respondo que se 6 prJ
Yi!cgio, deu-o a Conslituicão, uma vez que
maada que aqueilcs IJOmens não sejam julgntlcs pelos Jurados, mas si!ll pela. RelaGí10:
e nii.o ;;ão só estes, a quem a Constituição deu
este p:·ii·Jlcg-io, pois que os empregados na
:Magistratura, os ~Iinistros da Relação, os ~Iiniscros Diplcmaticos são julgados pelo Su·
premo TrilJUm:l, c eis aqui temos outro pri·
vilegio, que a Constítuiçüo deu; por canse·
r1ucncia nfto ha coutr:Jdic~iio, uma \'CZ que a
Censtitui1:fw é que o Ueu. Disse que ven1 n.
i1avcr rlircrsas f6rmas de processo; eu creio
que nJo, porque no artigo immediato, que se
acabou dr' ler, diz (leu). Ora, se no artigo
antecedente diz que é uma Lei regulamentar,
se no Ccdi;co Penal parece que nfto póde vir
o metllo!lo no processo, c se no Projecto do
no!Jrc Senador niio vem, ou exceptuou isso,
entfto onde csü prejudicado? Prejudicado, cn·
tendo cu nquillo que ó julgado antes; cu não
vejo jul:;ado :!ntcs; Jogo, como está prcjudl·
cado? Se se tivesse feito um:l Lei regula·
mentar, se primeiro se déssc o Regimento
das Relações, c nesse Regimento se d6sse o
medo do p!'Occsso, entiio diria cu que cstara
prejudicado, mas se cu 1·ejo que no Codigo
n•1n se faz menção, nem vejo prorlclenclns
nessas Leis a respeito dos militares, n rcs·
Jl~ito rios Juizes de Paz, etc., se cu lUto vejo
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providenciado Isto, como posso J.u•Jgar que
, est[L prejudicado? Senhores, é preciso que
; p~ra o Poder Judiciaria, que de independente
; se tornou a.!Jsoluto, ltain nV~:ios de se lhe
i reprimirem os seus w!Jusos, o que peJas Leis
re!has nilo é possivel. Portanto como eu n:i.o
1posso colll'ir na opinião do nG!Jril Senador
1 continíto na minha opinifto, ainda que muito
/ fraca; o mais que se póde dizer· ser[t, que nfio
é elo jurisconsulto, mas com isso nfto me im·
porta, aquillo, que cntenuer, seja como fôr,
hei de o dizer, seja cm que materia für, dir·

i

se·ha r1ue nfto é bom, c ficnrft I'Cncido; mas
eu na minll:t opinifto fico satisfeito.
O Sr.. Ar.)I!:I!L\ E Atm:QL'EHQ(jlc: - Que· a
minha opinião passe ou niio passe, é cousa
que n;1o znc em!Jarar.n; quando 1·oto se fico
l'e:-tcido, rico satisfeito, porque fico vencido,
mn~ niio con1·cncido. Eu jft disse que, quando
a. Constituir.:to mandou fazer uma Lei regula·
mcntar, ioi a re~;)'leito da re';9onsabilidadc
! destes :\-Tngistrndo~, mns qn.1!lto ~~ cs.sa. parte
ue que trata esta Lei, ella já está no Codigo
Penal, isto agora é ryuerc:· fazer uma Lei
, mnito especial, tlue a Constituição n:1o man·
/da; a Constltuiçiio não d;l dous privilegias,
rlc ser julgado na Relaçfw, c nos .Jurados.
Q11anto <L dizer-se CJIW ;Jcios Leis actuacs não
se podem juigar os a!Jusos dos 2\Iagistrauos,
ainda nfto achei difficulrlnde, se acho diffi·
cu Idade é na moral dos homens, quando os
Juizes süo justos, e sabem fazer a sua ohri·
f g:~ç5.o, t.:llt::, :::fw os meios dn. Lei. Quando r~.
Constitui~üo manda acerc:t da fôrma do pro·
Cc'.>So, nfio implica cm oue se faca pela actunl,
púde-se sim f.!::.::· melhorar,. mas nenhuma
i:npli~ancia Im na fórma rio processo csta!Jc·

I
I
1

lcddo nn. JJci; :t;:; Rclar;õ0s julgrun pelas Leis
existentes, al6m disso temos uma providencil
n:1 Lcj, que cst(L cm ~a discussüo, que manlln.
h:11·cr na. fórnn !lo julg;::tmcnto; se se rtuct
rnais alp;nm:! cousa, quando se fizer o Regi·
men to das n.cb~õcs, determine-se mais o que
se qu!zer; mas fóra disto pretender-se que se
[~1r,a um processo particular, niio pôde ser,
c quem o quize~ fazer que npJ·csentc stws
irléas. Senhores, cu assigno os purccores das
Commissões, mns niio me obrigo a ·sustentar
Parecer nenhum; o que digo, é que não se
p6dc n.!Jso!utamcntc fazer, no estado das con·
cqQ
c:~tc so"" prct0ildl3 ug-ora, que C uma Lei
....... , 0
J.~
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que J!eLermlne o julgawonto doa :.lagistl'ados,
O S11 • .:lf.\IIQü"Z
m; BAIIB.\CEXA: - Xão
porque i~so jil cstii no Codi.go Penal; andar l'ejo necessidade de gastar tempo com Isto;
separada, não tem fim ncnhuiJJ, util. Aqui todo c qualquer Senador, que julgar que a.
estão lllUitos Senl10rcs que sabem direito, que materia de1•e entrar em <liscussiio, tem o dí~
podem f<~Zer essa emCJJdl\.
reito de pedir que se lci'!Lntc o adiamento.
o S1:. V1sco:>vr; v10 A.LC.\:'il'All.l.: - Sr.
O SH. ,\ r.JIJ:IIJ.\ E ALUL"Qn:nqc.:: - Eu
Presidente. Emquanto ao que se <lisse a res- creio que, no que está prejudicado, niio se
peito das penas, QUelll du1•idurú que no Co- póde Ienl!ltar o adiamento. Xo Codigo a parte
digo Penal ellas se cstui>elecelll em cstylo do processo j{t está prevtonida, por cansemais ·breve, c ruais restricto; por conscqucn- quencln parece que esta Lei cahio por si, não
cia urua L e! sobre isto não pôde ser ruclhor. pó de Ie1·an ta r· se mais o adiamcn to, s6 se aiAcerca do processo, nós temos muitas Leis gucm tirer a habilidade de fazer andar par~t
conhecidas, inclusive o Codigo do Processo, traz o negocio. Emfim eu \'ato pelo adiao qual talvez que de todas as Leis destacadas menta, pelo ,Parecer da Commiss:io, e por
e conhecidas, seja o quo melhores cousas tudo; porque esta Lei j[L .pam mim não vale
apresente, este Codigo consta que vai entrar nada.
Posto ú. I'Ota~<io o adiamento, foi
em tii::;cussiio com toda a brevidade, por se
appro1·ado.
conhecer Que sua necessidade é urgente todo
Offcreccu o Sr. Presidente (L ui·
elle tira as suas bases da Constituiç<io, que
tima discussüo o Projecto de Lúi so·
havemos nós fazer pois, esperando estas mabre a var~tur:t dos Senadores, com
terias, emendal·as na conformidade do Cedi·
ns e:11endns approntclas na 211 ; e par~l
go? \'elll entiio a callir esta Lei; por canse·
fallar scbrr clla pedia a palana t'
quencia se nós não queremos julgar já esta
disse
Lei, coruo prejudicada, eu proponho que con·
tinue o seu adiamento, até que se tlesenvolva
est;1 materia, :por alguma. das .Leis existe!!· .
O SI:. :\f.AnQvr-:z !}:: B.;.l:r;:~cE:.;A: - Declaro
tes, ou atú que venha este Codigo do Pro· in!!a.bil pela parte que me toca para fal!nr
ce::;so; nós niio ficamos á espera do Codigo nesta materia, em consequeneia posso retira!"·
Penal, que era muito maior? Que necessidade me, porque não posso vot:tr nem pró nem
ha de fazer agora tlcstacadas as determina- contra; nl\o posso comprelJe!Hler uma Le! com
cõcs, que estão exaradas nessa Codigo? E' cinco c seis artigos; com outras tantas cmen,<;astar tempo, e afinal ser approvado o Co- das sem serem impressas; este modo de disuigo, que ha de ser combinado com o systema culir é lmpossh'cl poder ter lugar cio nwnelra
actual; e senl rcprorada portanto esta Lei. alguma. Quando é um:t peque:n emenl!n,
o adiamento portanto é o caminho mais pru- posso eu comprchcndeJ.:t, mas uma Lei, com·
dente, que eu supponho poderemos tomar, e )losta de seis, sete, oito ou dez artigos eom
eu vou para isso fn.zor a competente
cinco c seis emendas sem que estejam impressas, para que cada um dos nobres SenaJSD!CAÇ'ÃO
dores tendo-as diante dos olhos ns possa cotejar com o Projecto, é impossh·e! r1uc se rl!s·
.Propcnho o adiamento da Lel.-Yisconàc cuta, nem que nn. ·discussão, se hou\·er CJlll.~~n
falle, nos ·entendamos uns aos outros.
rft~ •.Ucantarrr.
Foi apoiada.
O S1:. l\!AnQt:Ez uE I:mA~mtcPJ:: - A L~i
tem dil•crsas emendas, quo s:1o cssenciacs,
0 Sn. CAII!'il·:mo m; CAMPOS: - Xii.o pôde bem como aquella, que trata de dercr rncr
colhei' o seu discurso (diz o Tachygrapho o Projecto pm·tc do Regímen to ou de um:t
Lag-os).
Lei g-eral, nestas circumstancins mandcm·Rc
o S1t. Or.n·r::mA: - Eu apoio o adiamento, imprimir, porque não é uma cousa tle tan:a
mas é preciso determinnT que tt)mpo ha de pressa, que seja preciso tratar·sc jft; impricllc durar, para não acontecer o que ha pau· mam·se pois a~ emendas, para se tratar ela
cos dias se praticou, que paro. lcvantar·se o mntcrla com mais attençilo; este é um nego.
adiamento de umn J,el levou tres dias.
cio, que nos lnl~l·co.sn muito ele perto, c "'"':"
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que Isto deveri:L marcar-se cx;J!:<t:t·

julgo ser cstu uma mater·la muito ponderos 11 ,
de1•e ser tratada com toda a attençilo. Eu
louvo muito o zelo do nobre Senador, Au·
tor do Projecto, ruas de1•e marchar-se em regra, e por isso mcs!r.o requeiro tarubem que
se mandem imprimir as emendas con1 o Pa·
rccer da Commi-:;síio.
O S1:. Pm;~mEx-rt:: - Eu creio que todo
o Senado está de accõrdo em que se mandem
imprimir cstns emendas com o Parecer e que
entretanto se adie a discussüo.
Seguia-se :( discussi'io do Projecto
de Lei par:t sen·ir ·de Regimento ao

Consclito de Ei;tado, e prlnclplando-se
]leio artigo 1", disse sobre el!e

O Sll. SATt'nxixo: - Parece que nas circumst:!nclüs actuacs, cm que nos achamos, é
mais natural que seja presidido o Conselho
de Estado pelo Presidente da Rcgencia, c na
falta delle, ser ent:io o Conselheiro mais re·
lho; entretanto nüo faço emenda, que tah·ez
esta idG:t nfLD cscnp<L:;:;e ao nobre Autor do
Projecto, c que cllc ten!:o. uma outra proritlencia a dar. Determinando o artigo 1" ~ucm
rlcra presidir ao Conselho de Estado no im·
pcdimento rlo Imperador, deve isto suppur-se
ua. hypothcsc tlü impedime:J.to te::nporario;
mas as circumstnncias, cm que actualmente
estamos, facilmente fazca1 lembrar a falta de
providencia parn o impedimento duradouro,
tal como a menoridade que agom occorre ao
::IIonarcha. Todas as attribuições dos Poderes
Executiro c ::\[odcrador, que nfLO esti'LO rcs·
tringilhts na Lei, que marcou as da Regeu·
t•ia pcrtcn~cm a esta; é lo;o a ella a quem
pertence a Presidencia do Conselho ele Es·
belo. :lias cu nüo vejo como um corpo ele·
ctivo possa presidir contra um corpo collc·
ctiro, c preencher ns runcr;ücs que esta mes·
ma Lei marca ao Presiclente nos artigos seguintes.
A niío ser a convoca~fLO do Conselho de
Estudo, nada mais vejo que pa,sa ser exercitado por mais de um !tomem: O mais obvhJ
parece ser que o Presidente da Regcncia prc·
sida ao Conselho, ptu·a regular o ar1damento
dos trabalhos, e o mais que ao Presidente
cumpre fazer na sessão, podendo assistir os
mai:1 membros da Regenc!a, para ouvirem o
1notivo dos votos dos Conselheiros, mas pa-
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rer~e-me

:nentc na Lei, ou outra qualquer ·lllodida l:h1Ui·
1•alente. Toda1•!a não ponho emenelu, porque
talvez que o nobre :.fem bro do ProJecto dis·
~olm a minha duvida, ou me satisfaça.
O Su. 1\LIP.Qm:z DE BAU!l.ICESA: - A' Re·
gencia competem todus as funccões que com·
Pctem ao Imperador, se nfLo estão ainda Rubsti·
l ui das. O Imperador ú quem presidia ao Con·
selho de Estado, o Presidente da Regcncia G
quem ele1·e ser, portanto, quem falla sempre
que a Regencla está uniela, é o seu presielente,
que é o mais velho dos tres; no Conselho de
í,:stn.do o Presidente da Regcncia 6 s~:npre
<]ne:n dú. a pa!a.-r::, c quem dfrfge os traba·
llws, Para isso G que é nomeado, nüo é por·
que tenha mais autoridade que qual(Jucr dos
dons, mas é unicamente para receber c dar
a palavra. Isto me parece tüo obrio que escusaelo é que esta lel o diga; é da natureza
da Regencia., e por isso nenhuma

ostcnt~cüo

;Júde haver, que se deva acautelar agora pela
Lei.

O S!t. 1\I.u:QUI':Z DE IxnA.I!nGr'J:: - Com
efteito, é obvio que a Presidencia do Conse·
lho de Estado não pôde pertencer scnüo ao
Pt·esidcnte da Rcgencia e nii.o seria máo que
isso se cleclu.rasse ua Lei; o lugar para.

~

''rmniües do Conselho, porque não haver dwd.
<la, que exclusivamente deve ser o P:•.~o do :\Io.
narclla, e ahi derem estar deposi t:;~das as Actas
para se poder tirar qualque1· duvida que occorra
sobre materias jf. trataelaa; os incommodos
leres do .Monarclla ni'io o embaraçam :1 assis·
tir ao Conselho em pessoa. Interessante me
parece tambem que assista o )finistro da Rc·
pm·tição a que pertença o negocio de que s'.!
iizer o objecêo da reunlüo, nflo só p;~ra fiar
os precises csclarccimenfos, de CJUC os Co1:se·
llJCiros carecem para estabelecer o s:c:u voto,
como porque devendo o mesmo ):Iinistro ser
o executor elo que o Conselho rle Est:tdo 35-scnt:~r. deve ouvir as r:r~õcs cm que se lun·
d:~m os votos, a!!m de que melhor r'onhe~n
aqu!llo de que finalmente tem de tonmr "
ultima responsabl\lidade; elltl est(L ao facto
dos dias, cm que a reunião do Conselho tem
lugar, porque ellc assl.;na os nvlsos qnc o
:.ran3rcha manda expedir para a convoca~•·1~.
Finalmente, este artigo, aRalm como todos
03 demais, é do nbsolura neenss!clnde, pois qnc
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o Con;-;e!ho traba:ll,\ Hc:n rc;;uhtllle!llo desde :~~ a que o Conselho do E~tado seja. p:·osidül<J
sua cn':tçüo, ~ervindo-sc tll· alguma,; poucas sempre )lelo ::l!onarchn,, ou pela -Rcgcncia,
uetermin•i!.'Ões p:1ra o Conselho de Estado ll:t quando esta g-ovcrn:tr no Imperio. Se se dls::IIonurehitt Portut;ucza, montndo sobre bases ser que o Imperante póde sempre estar ao
totalmente dlfferentes dns em que tt~enta facto !lo que ~;c passou na Sess:1o, a que niio
esta institui('ão no Brasil, pt,la no;;m ConsLi- assiste, pela l<•itura lia Acta, que lhe póde
tuiçüo, e que 110r consequCJ:cia não podia se•· ;;er aprescntat!:t; eu responderei que a Act:l
regido por modo :!lgum do modo que uquelle; uüo é bastnntc plr:t o com·cacer da ulili-dach
nfto me parece conveniente quC: presida ao do quo se 1'Cncc no Conselho, 110is que süo :ts
Conselho outro que não seja o l\Ionarcha ou razões dos votos, c não o seu resultado, quu
quem suas vezes: fizer, no Governo do Impe- podem produzir a convicr;ilo. Dentais, lHt uma
rio; não la.rei comtudo ainda emendas abrias. IJSPCcic de incompatibilidade nesta prcs!llcnouvirei o nobre Senador autor do Projecto.
da de sullstitui~•lo com o Principe Imperial.
O Sn. l\L\ltQUEZ DE DAJ:nAcJ::>A: - Se me Estt: tem t1ssento no Senado logo que comnão -engano, as observações do nobre Senador. pleta a idade ~uc a Constilui~fto illc marca;
que acaba de fallar, se reduzem a accresccn- c nilo G com cffcito incompatiYci com a su t
tar a pala\Ta Re:;encia, c sup.íJrimir a nomc~ 1lta categoria. o ser presidido por um Cons"~ão do Presidente; quanto Ct palanlt Rc~cn· 1hciro? ..:\o n1cnos n~sim me parece; cu m~
cia, cu jfL clci a razão rcspotHlendo fl obscrra~ conformo, portc.n to, a este respeito eom as
r;ão que fez outro nobre Senador; porr]uanto. idGas do nobre Senador o Sr. :uarqucz de
llfto havendo na Lei das Attribuicõcs da Rc- fnllambu;JC, c por isso a"cnto que se <lCV,j
gencia supprcssão da regalia de presidir ao alterar nesta parte a doutrina do a:-ti:;o.
Conselho, é claro que compete no Imperador.
O S1:. ::1!.\J:Qn:z !Jt·: ::IIAwc.í.: -A Prc:sidcn·
Quauto ao tct· ,;cmprc o Cousc;ho de Estado i.:b. eh> Con~el~~o de Estado C: do :\Ionarchn, ,., .
sido presidido peio Imperador, eu it1lg-o mui ·.~sta disposição est~"t nl!lrcaciu. no Projc~to; mnt5
conYcnlt:ntc que nos inconunodos pa::sageirD=t é ncccssu.rio dar :1 lH'O\'lclcacia rn·cci.sa par~L
tlo l\Ionarchn. se não deixe de convoca.r o •1uaudo c:llc n:Io púdc assistir e para. provar
Conselho, quando a gravidade t!os negocies :,,;tn, ucce,;sid:!lle já se disse quanto basta;
o exigir; c cntüo justo é C]Ue pc!::.. r,tli.n. àf!
~ se u. snbstitui!;flO (: ncccssa.rin., ncllhumn.
Presidente se ni'to deixe de ·acudir a uma ur- !lcssoa. me pa}'(:ce que seja mais porpria quo
genc!a de que pútle rcsultn,r a solucõto do ne- o Consc-lhcii'O m~lis antigo ou antes nchnumn.
g-ocio, c que se n•1o decidir, se sigam males; outra Pessoa o podia ser. Quanto {L incompaé pois ncs1.e caso indispensarel que a Lei
tibilidade Qno o nobre •. cnador encontra com
Innrque o Presidente; na Iutiln.tcrra sen1pro
~ Priaclpc Imperial, ni!o procede, julgo cu;
se julga que a presença do ::lfonarcha, quanto
Porque tambcm o Principc Imperial tem aslitai:; ou menos se pótlc negar, que quando elb
sento no Scaaüo, c o Presidente aqui n:io ,;
vir que tolhe os Conselheiros, tenha a liber- ~ :IIm:aJ·cha.
dade de sahir da Sess:w; e se isto é assim,
O Sr:. Cosi>!·: !JJ; L.\GES:
O qnc ni!o proPorque ~c niio ha de prorldencin.r a prcsiuencia, por estns faltas? N:lo me parece t:tmbem ::cdc é a comparar;ão que faz o nobre Senador
condiçiio si11e aua non, que as Sessões do Con- do Senado com o Conselho de J~staclo. Xo
~eilto de Estado sej:tm sempre no Paço; pú!l3 Senado estií. a Represcnta~üo :--'aeionai, a QUe
este ser distante da cidade, e naquellas Ses- :J Imperador niio é superior, o que não aconRões '\ que o Imperador nl'lo assista, póde sem tece ao Conselho de Estado.
inconrenientc algum ter um lugar a rcun!iío
O Sn. ?vLIJ:Qt:Ez m: IsiLDIUUI'E: - Não me
na Sccrcturht de Estado, como um ponto re- Parece que a razão de Incompatibilidade pro.
marcarei, c onde se Jlodem obter logo ulp;un~ ceda, porque o Conselheiro de Estado prcsid-1
csclm·,,cimcntos que sojam neccssarios. :\'üo a Sess•lo, fnz as vezes do Imperador nesse
acho pois ra?.fto sufficientc pa.ra que o :trtigo easo. o o Princlpe Imperial nada se degrada
seja alterado.
da sua nlta caL0g·orin, <llll':tnt.c a Yida de seu
O Sn. Co:---m-: nr: L.\m-:~: - Eu me inc·lin0 Pnl, cm nssislir ú:; ScH~t)o:s, n q11e preside nm
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Conselheiro de Estado. O Principc Imperial, ::.> i:npcclimt•J:to do Impcratlor que o em!Jacmquanto seu pai vive, uiio excrcil:L aulori· r;L!,'íl de governn.:i·.
dade alguma, que se possa suppor superior
O Sn. .!\Lo~nQn:z DE BAltiJACE);.\: - Reduz-~e
ao Con~elho de Esw.<Jo; mas cu apezar disso esta doutrina :1 que niio possa haver Consclh:>
ainda estou na opini:lo, cm ~ue não possa ter de Estado as \'czcs que o :.\fonarclm nfto pulugar a Scss:io a que o Imperador não assis· der presidir cm pes8oa; ora pela ConstituiçfLO
ta; não pelo ~ue acaba de <lizer-se, mas por- é preciso .que o haja cm todos os actos do
que não ha reunião !le Conselho de ;Estado Poder Moderador, com uma unica cxcepçüo;
sem c;.;pressa decerminação do ~!onarcha, c e o que se conclue é que os incommodos sérios
se o ~linistro é quem fez a convocação, é por· do :\!onaTcha paralY·"-'~m o exercício deste Po·
que para isso tcn1 recebido or.<Jem; c se cm der! E quem nüo v•' ~ue isto pôde ser em
algu~J caso o mesmo ::IIinistro julga que é
muitns occasiões uc grave prcjuizo; pois que
pre•iza a reunião, pede-se ao .:\!onarcha para naqucllo cxercic!o ha muitos negocias urgen·
este lhe d:n· ordem; de mouo que nunca h a tes, e que nüo admittcm demora! Xão esta;;,
Conscll10 de Estado sem que o Soberano o portanto, pela supprê'iiE:io que se pre:endc.
ordene; c é o SoiJerano quem ucclara o mo·
O Sit. 1\LutQt:Ez m: lsiJA)!I:rrm: - O nobre
ti v o da con \'ocac:üo, que só se manifesta cm Senador sabe ·muito bem que os ~finistros
Conselho; c como ll:L de dar a materia da exercem suas funcçõcs em nome do Poder
Scssfw o C.:onsciheim de Estado .mais anligo Executivo, c naquciias func.çõcs cm que é ne~
se cllc ainda a 11~0 sabe'! Será preciso que cessaria ouvir o Comclho rlc Estado, elles
vil tomar as ordCI!s do ~fonarclia sobre o que nrro podem deixnr d~ pedir ao :\!onarc!Ja que
deve ·propor; c se o Jio:wrcha lhe pódc da•· o conYoquc; c se o ;.rlnisü·o o p:JJc con,:ocar
as ordens. tamiJC!Jl pôde ,·ir :to Conselho, scn· sem orrlem, tira-se ao Chefe rlo Poder a rega·
do no Paço como cu propGn!Jo. ~;ão <luvido !i:L r,ue a Constitui~ão lhe dá. ::-J'üo tenho pois
que os Consclhcircs se rcunam sem a prcsi- ouvido cousas ClUC me r~1çam ainda mudí!r d:t
<lcnci:L <lo Imperador, para accordarcm no que minha. opinião; mando [L 2\Iesa. esta
devem \'Otar cm Co:1sclho, fJUando souberem
de algu!na matc:ri:t c1uc se tenha de trata:-,
1nas e:.sta::=.: conl't:;rci!rii.t.::;, que .se tem sCl11lll'l~

feito em casa de um dos Conselheiros, nflo
;;en·cm mais do que ele prepnratorio para o
Conselho, c o que a.Hi se .n:;e:lta não tem resultado algum, cmquanto ~c nno vota ew presença do ~Ion~.rcha. l•'inaln:cute, sendo o Conselho no Paço, se o incommodo elo Imperador
!Ur de POUéi.t mon:;l. jj1Jde: r.1zer a prüposição
c rc~irar-so par:L a Ct:.mar~l, llc macio que s·~
possa suppor prcõcntc. O ~tw mo parecia justo
.é que no lim da .:\c:t~:. sQ accrcscentasse a dee
cisão do nc;;ocio (]llC se tr~ttou, o que até aqui

se niio fazia; porque omirlo o Conselho, o imperador n~Hla dce:ididi!, resclT::ttldO·sc para. ou·
vir os Jfinis~ros; r. tacfi casos havia cn1 que n
negocio soilre fJUC o Co:Jsc!IIo era om·ido nr.nh um rcsu~tado po,:il.i ;·o tini1:: o \'Ola •qu·~
clrtvil; c ha 110:.itcs easo::-i a ineoltcrencin. de se
impor responsaiJildtulc por outros r]uc não
têm seguimento illgnm: esta ma teria, por6m,
scr<L para outro lugar; por om ainda cstoa
cm que a Prcsidcncia se nüo dcvoiv0 zt ontrr..
jlcssoa flUC ha, st~ja ao Ht-:-~cnte, on Ilcp:enci:l,

O artigo 1" redija-se :J$Sin:: - O Conse!ho ele Estado ser:í con,·ocarlo por ordem d0
Tmpcrndor, ou ela .Re.!:!.'rnr.ia, on Rt?gt:nte, c por

elle presidido, feítll. :1 rcunifLo no Pa~o de
sua. residencin. Sn!ra n. redacção. - Jlarqztcz
de Inham.bu.pe.
o Sr:. l\!.\nQcEz m·: .n.\r:::.\.CEX.'..: - ..;\ cmcuàa é para que nfto iw.ja. Conselho de Estado
senfto com a Prcsiclenei:1 lio Imperador, c ser
no .Pnco; contra. nm:-1 r. nntr:1 ~~ousa e:u ll!C
decl:1ro; cn1 pi'Íi~:~~rro lup:ar, ·esuá -dito que
o )linistr·o 1} ob:·i;a:ln n. pedir as ordens do
:VIonarcha; nws nfio ~~~ lhe ptJclc negar o die
t·eito de pedir, on i•"•>JIOI' :~ c·onYacacão do
Conselho, quando c:-;

n~~i_;·oc:ir.s

~xige·m;

para

!nostrar pois o:; jntni1 n~nfr.1n lcs que a. emenda
t.l"í\7. comsigo. eu ti':t ..:.·,, nm cxêmplo facil de
npparcccr na pl'e:::et:tt"· ,·~pot~r~. Suptlonhamos
~uc chegava um Co;T,•io tlc )finn.s pedindo
pJ•oviuencla.s .prompt:!F pa:·a um raso urgente.
O Tmpcmclcr t~m r!1l:li<;li''l' indisposi~iio qno
o Pl'ivn de clnr r!trt~n•:tin ~·' onrir trnt:u· de nc-
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gociuti; c por !ti;; o nüo pó ào ass!stir no Con;;e·
lho do Estado; c ha de então deixar-se o ne·
goelo Jl:l!T,lizado, na hypothcse de suppor·sc
muito urgente"! Bem se ,.~ que taes cttsos po·
dem occorror frequentes vezes, e que grav~
incouveruente vem de que o Conselheiro ruais
an dgo ,;;uppra. esta ncccss!dado? Eu n:io vejo
inconveniente aJgum, c reprovo portanto a 1'
emenda. Quanto {L segunda parto, eu j{L disse
que me parecia melhor não !Imitar ao Paço
as .sossõe$ do Conselho de Estado e julgo que
na Secretaria de Estado so podem fazer ai·
gmnas sessões a que o Imperador ufto poss~
as;;istir; mas por este lado nil.o farei granàe
opposiçiio.
O Stt. Co:'{Df: DE L.\GES: - Se o llfonarcha
este• incommoundo, c nüo pódo ouYir mdo,

ouve o lJUC pódc; e se nfLO estil na sa~a cln.!::i
Sessões, está na Ca.ma.ra proxim.u.; c qual ser:~

Entrando em d!scu;;:;iw o an. 2",
sobre cllc disso

O Sn. l\L\J:QUI~Z nt: l:'o"ILDmurE: - Este
artigo exige o cumprimento de um preceito
elo que ningucm pôde duvidar, o a Constitui·
ç:1o é clar.a nesta parte, em que manda dar o
juramento aos Conselheiros de Estado; o
que rue parece carecor de explicaçflo é ncercn
do numero, porque diz que deYcm comparecer
todos os que hom·crem desimpedidos, mas
na(Ja mart:l sobre os Conselheiros que sii.o
bastantes para que o Conselho possa trabalhar. Os actu::es conselheiros süo os do numc·
ro maximo marcado pcln Consti tu!çüo, Isto
6, 10, mas já houve Scssfto com dous c agora
a Lei dn Rcgencia faz Ycr fJUO podG:n chegar
3 Conselheiros cm cxcrcicio se clsYcria mnr·

car qu::ntos b:tstaYam para poder ha\"er SeJo perigo disto? Nenhum vejo; não lla nistú ;,üo, porque esta. materin niio é conforme cm
in~_ouvcn!onte comparavel ao que resulta de
todas :ts repartições. As Camaras Legislntivns
aban·donar ellc os negocias! Melhor é que o exigem metade mais um. O Conselho !la Fa::\Ionnrcha assista do modo quCl lhe fõr possi· zcuda quer trcs, no Desembnrgo do P::ço bas·
vcl, do que se fac::t o Coasolho cm sun abso· t:!.Yam :!; c a. Consti~uição nada diz a este rcs·
luta nuscncia.
peito, só se occupa do limite dos COJ:sclheiros
0 SR. :lfAI!Ql'l:z 1m liiAmcJ; - Ji:u com·e· c:n cxcrcicio par·a evitar o abuso de se podenho nn cmendn, e a maior r~ão que encontro rem dcspt:"!t::tr quantos se quizerom, o qu(\
é a facilidade qu~ deste modo podem ter os agora a Lei da Rc;;cncia muito ·restringio; e
lllinistros de retir:u· dns vistas do :l!on:~rchn é purn e~tc caso que :nc parece mais nccessao homom que lhe ]Jossa abrir os olhos, quanilo rio que Ee di;a se é necessrtrio n. assistencia
olles qulzercm fazr:r das suas falcatruas, c de 3 ou bas~am 2, quando se lim!ta1·em a esse
esporarem occasião cm que o :!\.fonarch:t nilo numero.
possa assistir ao Conselho, c fazcCl' pa~snr
Posto o artig-o (L votaçüo foi apJlrO·
como o voto desse o que bem lhes agrndnr;
vado, c entrando cm rliscussfto o 3·•,
presida sempre o ::lfonarcha; se não puder
disse
vestir-se, cs~'ii. dentro do seu Pnlac!o, pódc
assistir· ao Conselho com roupa de chambre,
0 Sit, COXDI~ lll: L.IGJ:s: Xüo sei se
o que nfLO traz comsigo ma! algum; e se não h:t n~ui a!g·nma incorrecção nn. Red:tação,
pôde ~ahir do seu qunrto, ah! podem !r os porque dizendo-se na 1' parle do nrtigo que
Conselheiros ·de Estado, que todos são pes- deye baYer um livro parn nelle se fazer men·
,;oas ele sua coufinnr,a, c até os pódc oU\·ir r.fto do motivo, que deu lugar á convocação,
e~iando de cama; tuuo isto niio trn~ comsigo
tratn depois dns Actas. Ora, as Act.as não
o menor inconveniente; quando de não presi- sfto mnis do quo n narraçfw ào que no Con·
dir cm pessoa nadn menos p6d.e resultar;
sclho de E:>tndo se passn, de maneira que se
que ouvir só o :lfinislro da repart!çfto que lhe não percebe bem ~sta sc]mruçüo da materln.
pôde ·desfigurar tudo, se nüo tiver boas in- CJUO se escreve no livro, de que fnz o objecto
t(lnçõcs.
ela Acta. O nobre autor do Projecto poderá
Posto o art. 1" 1\ Yotaçiio, passou
com n emcndn do .Sr. :l!arquez de
Inhnm bupc.

esclnrccer estn, materia, que )larn mim é ai·
gumn. cousa confusn.
O St:. ::IL\nQl:Ez nE R.\ml.\CEXA: - E' justamente pnrn hnvcr ;t ucparnçtto que o artigo

Sessão de i7 de Junho
!iC e:xplica do modo que cstú. O Registro tem
por fim a lcmbran~.:J. dos dias em que houve
Sessão, c a matcria que fez o seu objecto, e a
Acta é o rclatorlo do c]Ue no Conselho se passou; esta ultima parte nem sempre conv6m que
seja vista !6ra do Conselho de Estado; e porque
pôde ser pedida a Acta de tal ou tal Sessão,
CJUC nii.o haja incom·en!en te em se mostrar,
pôde mandar-se cJll separado; o que não se
poderia fazer existindo teclas lançadas cm um
mesmo livl'O.
O S1:. )fAr.Qt'El ·nE I:-:H.\)Jfltri'E: - A raziio que o nobre Sena-dor aponta da separação
da.s Aclns não me com·ence, por[jue quantlJ
;;c pede a Act:J. de tal ou tal Sessiio, remet·
lc·sc uma cópi:J. nuthcnlica, que tem a mesma
fé. c nii.o vai o liHo, qne não deve sahlr da
Sala do Paço onde o Conselho de Estado se
reune. C Conselheiro encarregado de redigir
a .\cta toma os precrsos a.pontamentos para
redigir cm sua casa, traz a Redacção na se·
guintc Scssiio, c então antes de principiar o
Conselho, lança-a no livro, c os Consclhc!rcs
a ao~i;;nam; a.ssi·m o )Jmticou o nobre ScnJ.dor
o Sr. Visconde de S. Leopoldo, a quem sue·
cecli eu. 'rotlo o mundo conhece o inconveniente que resulta cm couserrar um registro Jc
tal magnitude em folha, de papel avulsas,
que facilmente se podem tresmalhar, c per·
der; cm repartição alguma deixa de haver
um livro para cada um dos Registres, c jr,·
mais se conservam 0:1 objectos rcgistr~clos ct:t
cópias separadas, porque a expcrl.:11dr, tem
mostratlo o risco que corre cm s.:;·cm tresmalhados esses papeis consC'l'l'ados :t.sdm avul-1
SOS. :\[lO CSlOU ]lOJ'ta:Ito HÍ!H]fl por cst:t SC]la·
rar:fto.
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Bleiçclo rl.os J!cu~bros que hcio de to-rmar a ltc·
!tCncia Permanente para. regt:·r o Irnperio.

-

D·iseussao do Projecto ele Proclamaçc7o.

Fa!.laram os Srs. Senadores c Deputados;
Fcrrerira França, ó vezes; Presidente, 8
vezes; Rebouças, 3 vezes; Odorico, 3 vezes;
Carneiro de C:llnpos, 2 vezes; Cunha l\Iattos,
2 vezes; Ribeiro de Andrada, 1 vez; Ernesto,
l vez; Carneiro dn. Cunha, 3 1·ezcs; Caasfano,
~ Yczcs; Araujo Linut, 3 vezes; J!:\~aristo, 2
vezes; Castro Alves, 2 vezes; Luiz Cavalcanl!,
~ vezes; Costa Ferreira, 2 vezes; Almeida e
A-lbuquerque, 1 vez; Vasconcellos, 2 vezes;
Paula Ara ui o, 1 vez; Barroso, 1 vez.
A's nove c meia horas, feita. a. cha·
1nada. aclutram~sr:! presentes 35 Srs.
.Sena<lorcs c 8G SrB. Depurados, h I·
tando com causa os Sro. Senaàorc,::
.Sc!cd~ilê, :rrn.rLJUez õe Queiuz, Atron·
so de Albuquerqlie, Visconde de Cnyrú, ).1urqnez tlc Santo Amaro, ::\Iarqucz de D:wpcndy, )!arqucz de Parana..;nfl, Est·Jvü.o .T os6 Carneiro da.
Cunha, Ferreira da Camara, '::\layr!ncl;, Verguciro c ~Jarqucz de cara·
vclias; c os Srs. Deputados Tiburcio,
Paim, Lino Coutinho, Clemente Pe·
reira, Zeferino dos .SaJltos e Pacheco.
O Sr. Prc.>ideatc declarou que cstnva aberta a Scss:io.
Immed!atn.mcHtc p0dio a palavra, c,
obtenúo·a, disse

Tendo entretanto dado a hora, o
Sr. Presidente marcou para a Ordem
do Dia scguin te a reunião da AssemO Sn. FJ:I:r.EillA FnAXÇ'.I: - Sr. Presidente,
bléa Geral, e para o d!a 18 a contl- cu desejava saber a caus:t por que estú pos·
nuaç:To da c!iscussiw adiada pela hora; tada a 'fropa. no Campo.
O SI:. Pn~:sw~:x·rE: - O que posso affir·
e ha1•enc!o tempo, ns materins já eles!·
mar a csuc respeito é que o Offic!al que com·
gnadas na Sessão precedente.
Levan teu-se a Sessão fts 2 horas c manda, me pn.rticipou que o Governo a tinha
mnndauo pôr {1 minha disposição.
5 minutos da tnrde.
O SI: FmmEIJl.l Fl:A!'i<;A: - Xão ha necessidade alr,ttma. de r.onser1·armos aqui Tropa;
clla não sel"l"e senilo ]lara obrar segu.ndo o
seu entendimento, eo~c;o scmpi'C tem feito.
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:-:ico duvido que ue facto esteja ás ordens do

della na proximidade deste lu;;ar; pois cu sou
Sr. Presidente; mas nàD obstanta ls>o, peco aquelle que na Camara dos Depurados propoY.
que os mande retiru.r; quero votar liv-remen- que não houvesse guardas dtL Policia nall Ga·
te; par:t esse filll não carecemos de Tropa, leria&. Aqui mto dovem haver uem sombras
clla só póde servir' para se votar sem llber- de receios; esta Caon no dia de hoje 6 o ba·
dade.
!uarte do Imperio, é o grande centro da
O Sn. REnocÇAB: - Eu creio que os ta· reunião do Impcrio, é o grande ccn tro d:t
mos tratando de um objecto QUe nós devera, reunião de tot!o o Povo Brasilicro.
quando muito, pertencer i< Policia da Casa.
0 Sn. Rll!Eillu llE A!>DllAIJ.\: - Per, o que ~~
A Tropa nfto está aqui, está Iii. no campo; o ponh:t termo a semelhante questão, c que cn·
demais, que temos nós com a Tropa'! Haverú tremos na ordem do dia. :\ós viemos aqui
receio de!la? Nilo o creio; pelo mc;nos em para nomear a Rcgencln Elm virtuclc da Lei,
ruim niio produz () menor abalo, nem me dll cumpramoH o que a Lei nos prcscrcl'C, c não
o mais ligeiro susto.
nos occupcmos em objectos que no,; são estra·
O SJ:. Ooomco: - Penso que nenhum mal nhos. Sejam quaes forem os ruoti;·m; que mO>nos faz estar al!! a Tropa; ti uma espccle de vcram o Go\·crno a mandar postar aqui Trocortejo n:uito usua1 cm quacsr.tucr ftctas de pa, não temos nada com isso; a.sslm rL'elamo
;;olemnidadc. Se me t! \'esse consultado eu d!· a ordem do dia.
ria que mio viesse cá Tropa; mas como veio,
O Sa. ErLXF.HTo: - Já que se a"itou esta
c de certo sc:n in tcnções hostis, digo que a questiw, G do meu d<:ver intcrpo:· :t rr.õprito
deixemos estar, e que tratemos do que mais dell:L a minha opinião. Um Sr. Dcp:1tttdo proimporta; isto é, do negocio para que o. Lei DO~ que se mandasse retlrur a Tropa; ru ::eh o
aqui nos chamou.
muito julliclosa esta lcml.H·an~n; aql! i nfto se
O SE:. Pm-:RTili~J:TJ~: - l~u j:1 disse que m~ deve consentir tropa; os nosso~ :w;os dc1·cm
f<ira co:nmunicndo que a Tropa estava 11 ml· 5er livres dn. .presença dn. for~::t :ll'l!Jada; ao
nl!a àisposir,ão; isto é um acta de puro otJsc· menos é essa a pratica cm toão:; o.> i'tlizcs que
..
•.
.....
.
..
, •quio prestado {t Assembléa Geral, c já prati· I !:le jH"U~UIU UI.:
UVl'U::I.
1CU1 Hii.\'JI:U ;UjUJ L.HO
cado cm algumas outras oceasiões de reuniü.o Pouca delicadeza, que até com a musira dr%a
das t:amara8.
Trop:L se perturbou a chamad:~ elos Srs. DepuO Sn. CAJ:xEmo DE CA)ll'OS: - Quanto se1, tados c Senadores. Qu1mto a dizer-sé qnc veio
como membro da Administração, ê qne• a Tropa p:~ra Guarda de Honra, unicamrnw respondo
vinha fts ordens de V. Ex., e para cooperar que nfto precisamos desse prc~li;:;io para sereom os Juizes de Paz, afim de evitar qual· mos honrados. Assim, cu requeiro qne, na
quer tumulto, effeíto muito ordi.nario dos f6rma da Proposta do Sr. Deputado, se man·
grandes ajuntamentos; ""portanto, esta T.ropa de seguir a Tropa do Campo.
O Sn. CAHXim:a D.\ CUXH.\: - Sr. Prcsi·
não .,ótle ser considerada senão como Guarda
de Honra :í Assembl~'t Geral, c ao -mesmo tem- dente, o .Sr. ;-tibeiro de Andrada :·cclarnau a
po como umr. força destinada, como já disse, ordem do dia; c eu peço a V. Ex. que, pam
a auxiliar os Juizes de Paz; não p6Lle incutir ;Jôr termo a este debat~. submelta a. ordem do
terro7 algum, que seja razoavel (apoiados). dia {t votação.
O Sn. PrtF.SJ nEXTE: - A ~ncsrão que tmuo;;
O Sn. CJ:XIL\ l'riA'l"l'Oô: - Estou bem per·
suadído da veracidade do que acaba de {!izer a decidir é se devo ou niio mant!ar ;·ctirn:· a
o nobre Senador. Sr. Presidente, a 1'ropa bra· rropa.
si!clm não póde mcttcr-nos medo, elln. jamais
O Sn. OoOinco: - :\a ~!•.'S~ ufto h:t I 'redeixará de estar prompta para sustentar as posta alguma que assente a vota~ito.
Leis, manter a Integ-ridade do Imperio e de·
0 S1t. FEnm~m.\ FR.\!\'1_'"\: - Aind:t não
fender a Naçiío a que pertence. Atrevo-me até ouvi .razão alg-uma que me conwnccsse da n~
a assegurar que a Tropa não está municiada; ressidade de conservar junto a. nús uma. pro·
se eu chc;;a~sc a presumir que ella era capaz çüo de soldados cm :mnas. Diz-s._, que s~.G
de ser levada a um fim sin!stro, cu mesmo defensores. das nossa~, libcrdndcs, mas eu c.rcio
seria o primeiro a falia r eon tra n cxistencla que nR unfcns tropas rnpn1.r~ 1ic~ (1,~[t:'nde::- :13
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liberdade dos brasilclroõ süo as Guardas :-<a- j do contrario nfto se teria occupado eom elle
cioHae,;, porrJUO em .todas as outras temos i por tanto tempo.
visto exemplos do contrario, c a experiencia :
O Sn. AnAt:.Jo Lur.\: - X:: Camara dos
I
do p:cssudo serve de instrucçüo para o futuro. Depuwdos muitas 1•ezes se tem praticado o
Chamem a essa 'l'l'Opa Guarda de Honra, dê· i mesmo que a;;ora pedi, como ::'o!embro da
se-lhe o nome que quizcrem; cu só digo que i Casa. Creio que o meu Requerimento est{L ·na
ella esri! i\s ordens de V. Ex., mas emquanto ordem.
quizcr estar. Sejamos, nüo encubramos as f
O Sn. ·PnEsrn~-:x·m: - A Tropa está ás
cousas; aqui ninguem carece de Tropa. En· ·minhas ordens, mas eu nada quero decidir
lrr;tuní.o a Camara yotará como quizcr; mui· I sem consultar a Assembléa Geral.
te;; têm mais senso do que um. eu ficarei )
'Sendo então posta a materia {L vosujeito ao que decidir o maior numero.
!
tação,
resolyeu-sc que a Tropa se não
I
o Sn... - O ·Gorcrno obrou em man· i
retimssc.
dar collocar a Tropa junto a esta Casa, foi I
•
• 1
O Sn. Ft-:nm:IJ:,\ FJ:AXÇA: - ·Desejo que se
um acto de obsequio, e de attençao; que qu1z ' f
•
• aça constar a ordcnaçao do Governo que
prestar ú Assem bWa Geral; agora, con1o essa. I
..
,.
r.
.
. _
...
. d.
· . d \r E . · 1~o que : mandou por a 1 ropa .t dtspos1çao de ,. . Ex.
Tropa eslft a lSpOSlÇHO c . l X., ]ll b
r
o ·::>1..
~.
p. ... . ..,,
./, .
:':1"'"'
.
•..
.
,
d
e •
J.bi!lL:'iTL. J,c fiZ proo"nte a
seria bom que V. ]~x. a. man asse re 11rar,
_
.
t Assembléa que essa ordenaçao me fo1 com·
a ~radccer ao mesmo tempo ao Gorcrno O Seu
'"'
.
't
. der mumcadn vocalmente pelo Official, que com·
obsequio ; uesir.a sor.te se en a !llO
d
T
•
S ·.
man a a
ropa.
dizer-se que estivemos c:n coacçao.
ct que
0 SH. FEHI:W:.~ FBAXÇ'.\; - ,\ssim é que
tal co~l'çiio não c).:istc; sei que estamos cm
>c costuma tudo.
se:"uranra e liberdade; mas como isso
Pl ena
' .. "'
'
•
.
.
O Sn. PnEsnn:xTE: - "\ssim é que se faz
mesmo, c para que nao se d1ga o contrario, é •. "'"'"""" , • -·- -.. ,·..
.,
. , .,
•
t' at· 'L LUU!IJ!j'" n,t .:i..;:,;:,cLo,t:.l. constltlllD~~- ..:\ arde
•
d
ftlP PU ,E:wLro a i d L-a. ue man· ar rc 1r
,
_
" - ·
/nação do dia é a eleição dos ·:Jiembros que hao
1

1

I

Tropa.

.

. do formar

::1.

R.r:gr.n('in. Perma!lente p[!.rn. rc;cr

Sn. C.1ssuxo: - Xão po:;so ourir sem i o Imperio durante a menoridade ·do Impera·
magua idé~s taes, como aqui se têm aprescn· I dor o Sr. D. Pedro II. O Regimento do Sena·
ta do. Um pequeno Corpo de Tropa destinado do prohibe·me rotar nas discussões; mas neste
á obscrvancia {L. Ass:mbléa ·Geral, jus:~fic~ acto parecc·me que não d.evo ser privado de
poncntura a dlSC~Issao que tem ha' Ido. prestar o meu \'ato. (.-itJOWilo !fNalmente.)
Como é que se pretenda sustos, como se en·)
·Procedendo-se depois disto á elei~ão
gendram coacções, onde nenhuma dessas cou·/
por escrutinio secreto, e com as for·
sas até nem pela mais le,·c sombra se aper·
.malidades decretadas na Lei de qua·
ccbe? Xüo posso conseguir cm tanta injus·
.torze do corrente mez, conferi-das as
,
r.
lJalll"l'
o
odt'oso
sobre
ho·
]
tica. ·ara que ~ c ' "
cedulas, c apurados os votos, obtive·
mens que vi~ram pnm aqui com as mais pu·
ram no primeiro escrutínio plurali·
ras intenções? Eu declaro que não estou coa·
daue absoluta o Sr. Brigadeiro Fran·
cto, e se fôr •preciso votarei expressamente
cisco de Lima e Sill'a com oitenta
sobre a cleir,üo de cada um dos .Membros da
e um Yotos, e o Sr. Deputado José
Rc;;cn cia.
da Costa Carvalho com Slltenta c cineo; pluralidade rclati1·a os Srs. João
o sn. An.\T:JO Lnr.\: - Sup·ponho que
Braulio .:l!uniz com quarenta e ·nove
v. Ex. pretende pôr l1 votaçüo, se acaso, ~c
1
votos, .Pedro de Araujo Lima com
ha de r0tirrrr a Tropa: mas eu peço a V. Ex. ,
trinta e oito, Francisco Carneiro de
que proponha em primeiro lugar, se a As·
Campos com trinta, Antonio Carlos
sembléa quer tomar em cons!dcraçüo esse ne·
Ribeiro de Andrada :\!achado e SiJya
goelo.
com vinte e sete, l\Iarquez de Cara·
o Sn. Enx1:sro: - •Pela discussão que /
vcllns com dezesete, l'o!anoel Caetano
tem havido, assás se conhece que a Assembléa
de Almeida e Albuquerque com sete,
tomou este negocio cn1 consideração, porque

o

I

I

I
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::\icoláo .Pereira de Campos Vergueiro respectivas Camaras, e portanto deyem votar.
C()lll seis, :V!artim Francisco Ribeiro A Lei diz, que no presente caso os Yotos de·
de .Andrada, com seis, Antonio Fer- veriio recnll!r em tantos dos candidatos mais
reira l~ranç!!. com cinco, Gervasio l'otados, quan.tos forem o triplo dos :Vlembros
·Pires FerreirP. com qnn.tro, Dento que est!Yerem por eleger; ora como a eleição
Barroso Pereira com tres, ::IIanoel An· a fazer 6 de um só :\lembro, segue-se quo cada
tonio Gaivão com tres, ·Diog-o .·\nton!o um dos candidatos póde votar, querendo, em
·Feijó com tres, José Ribeiro .Soares qualquer dos outros dous, que restam.
da ·Rocha com tres, Bento de Oliveira
o Sn. Lmz CAI'AT,CAXTt: - Eu assento,
Draga com um, ·Manoel de Canalbo que os Senhores que nii.o entram no cseru·
com um, Paulo .Tos6 -de :\Iello com tinio devem votar. O ilrimeiro escrutínio clii'·
um, Luiz José de Oliveira com um, fere muito do presente; aquellc era formado
.Tofto Pedro :Vlaynnrd ·com um, Se· do nomes indeterminados, então não havia
bastião Barreto Pereira Pinto com restricr,iies; mas agora já não existe a mesmn.
um, .José Lino Coutinho com um, D. liberdade, e forçosamen·te ha de entrar no es·
·:-!uno Eugenio do Locio com um, crntinio o nome de um ou de outro dos can·
•Francisco Gé Acaibn. l\Ionte~uma com didatos. Demais pelo Reg-imento da Camarn
um, .Tosé Cesario de :1-Iiranrln Ribeiro dos Depuiatlos a ninguem é permittido votar
com um. Antonio Pedro com um, em negocio proprio, c tanto basta para serem
Francisco de Paula c Souza com um, dispensado3.
Antonio .Tosé elo Amaral com um, e
O Sn. El'AitiSTO: - Aquillo, que a Lei
Francisco José de Lima com um.
_
.
. .
nao pro!11bc, nada ha que o possa prohtblr.
Tendo de entrar em se",undo
cs· ' \ Car t a de L C!· c1e 11· uO
·' correu t e, o umco
·
·
cru tini o 11 a fórma da Lei o Sr. Sena·
•
1
·
.
rcgnl~aol\
que ten1os sobre cstn mntP.t"ta, nao
rlor Frn.nc1sco Cnrnetro de Campos, os
. 'f b
L · 1 t'
..
.
.
cxc 1u10 ~' em ro n1gum c1o ·OI'PO
cg1s a I\'o
Deputados .Toao Braul!o :vrumz e Pc· d d' . d
t
t
t"
·
. .
o trcao e vo ar, e nem c1c 1•o ar a c cm s1
dro de Araujo Lima, que no pnme1ro 1
mesmo; e portanto, o que resta é observar a
escrutínio !Htl'iam obtido maior nu·
Lei c cieixar a cada ·um dos candidatos o
mero ele Yotos, e exiginclo um dos
livre exercício de suas attribuições.
:\Icmbros ela Assembléa, que antes de
tudo se cleciclisse se os candidatos ti·
O Sn. L'GI7. CA\'M.cAx·n: - -Eu nfto digo
nhnm ou ll<lo direito n. votar; por que privemos os Candidatos do direito de votar, mas que sejam dispensados de o fa·
essn cccasifto disso
zcr. porque a Lei é omissn. a esse respeito; c
o' Sn. Er.1msTo: - ·Cada um elos l\Iem· o Regimento da Camara dos Deputados, como
bros destn. Assembléa est(t pela Lei autorisa· jfL fiz ver, tem determinr!elo, que nin:;uem
do para dar o seu voto na eleir,ão dos l\Iem· Yote em negocio proprio. 'Disse o nobre Depubras oC!a Rc:;encla; logo ninguem pôde inh!· tado, que os Candidatos podiam a.té votar cada um cm si mesmo; eis ahi uma nova razão
!Jii·o do excrcicio desse direito.
O Sn. C.\SRL\XO: - Creio que esle obje· por que devem ser dispensados de votar, afim
ct:o é ele summn. importanc!a e merece ser ele poupar a sua clelicarlcza, c não os empesubmettirlo ft decisão da Assembléa.
nhar em lance ele tanto mclinrlrc.
O Sn. CAJt:->EJuo llA Cu:->T!A: - Sr. Prcsi·
O Sn. REnOr;Ç.\s; - Eu assento, que elles
dente. Parccc .. me que os trcs candidatos nfto só c!cYem ser dispensados, se o pedirem;
podem sc1· ag-ora embaraçados de votar, nem aqnclle que assim o quizer, que peça licença
mesmo por deliberação desta Assembléa; não para se retirar, mas ele nenhuma fórma co~
se trate, pois, disto c deixe-se (L clecisiLO ela l'irci em fazer exclusõc;; não antorisadas por
conscien cia de cada um dclles o modo de Lei.
conclnzir-sc.
O Sn. Bn.\ULTO :\Iuxrr.: - Eu peço que
O Sn. CA~TRO Ar.v~;s: - Os Senhores cs· mo dispensem.
{) Slt, CAssuxo: -· ·Requeiro que so des.
colhidos, e que vito entrar no escrutínio, ain·
da nfto drixnran< de ser ·:lfcmbrcs das suas vic daqui semelhante id(,a de dispensa, n:h

c
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sú porque nenhum dos l\Iembros da Assem· esta maneira ·diminuir o numero elos l'otan·
bléa seria capaz de votar ew si propr!o, mas tcs, o que nfto nos é licito fazer; e tanto
porque póde talvez presumir-se, que a con· mais se comprehenderá esta verdade, quanto
cessão da dispensa teve fundamento n::t sup· mais se rd'lecllr que a falta de um só voto
posiç:io do contrario. ~ão queiramos para fu· pócle inverter o resultado da votaGão. Por·
gir de algum pequeno inconveniente, Incorrer tanto, a mesnw. razão de delica·dcza, que htL
em ilUtro a!ndn maior.
par~. oG Senhores que entram cm escrutínio
O Sn. Cos·u Fmu:r::mA: - Eu pedi a ]]a· mio vot~r. existe ainda com mais for·ça para
lavra par:J. responder ao argumento, que se darem o seu voto. porque não podendo votar
fez, appcllando para o Regimen•to d>~ Camara em si, teriio do votar em algum dos outros
dos Deputados. O unico Regimento que temos Candidato~.
presentemente, é a Lei, que prescreve a fôrma
O Sn. CosTA FmmEIJI.\: - Sr. l'resirlcme.
de se fazer a eleição da Regcncia.
Em que consiste a verdadeira liberdade? ~a
O Sn. AHAL".JO LDU: - Faço o mesmo obediencia (t Lei; esta não dispensa os Cnn·
requerimento, que já fez o 'Sr. Deputado para didatos do votar, e portanto creio, que não
ser dispensado.
dc1·em deixar de fazcl·o, e se o fizerem, a Lei
O Su. CAn=-r::mo DE C.Drros: - Eu igual· scr:í infringida.
mente peço dispensa.
Por não lml'er mais quem vcdissc a
O Sn. C.ISTno ArXAIIJ;s: - Os nobres Canpalavra, procedeu-se ao cscruunro.
didatos, que não quizerem votar, têm todn a
Verificadas as ccdulus c feita a apuliberdade para sahir da sala; isto é o que
ração, obtiveram a .plur:rlid<tdc rela·
ninguem lhes pôde prohibir; mas dizer a AH ·
tiva os Sr8. João Braulio .\!uni:: com
sembl~a que cl!cs votem cu que não Yotem,
5~ \'Otcs, Francisco Carneim de Cam·
é justan!cnte o que a Asscm·bléa. nãc póde rn.M
pos com :j5 rotos, e Pedro de Araujo
zer, segundo eu entendo.
·Lima com 3-J •·otos, enco~trnudo-se
O Sn. Ct:XIL\ :l1.1rros: -· Julgo, que
no cscrutinio tres cedulns cm bran·
achando-se na Sala metade e mais um dos
co; e como nenhum dos Candidato,,
:O.Iembros que compõem :L Assembléa, ha s•.If·
obtil•csse pluralidade absolut<t e:Jtra·
ficiente numero de 1·otos para legalisar <JUnl·
mm e!!J 3" cscrutinio os Srs. Jofto
quer dclibcrar;ão; logo os Senllores que desc·
Braulio ::IIu:Jiz c Francisco Carneiro
jam rc~irar-sc, nfw podem ser embara~ndos
de Campos, c recolhidas c rerificade o fazer, uma ycz que da sua ausenci:L não
das a.::; ceUulas, c feitn. a. apul'aç;rw,
resulta falta alguma para a yotação.
obteve a pluralidade absoluta o Sr.
O Sr:. C.\!!Xrm:o tu Crxil.\: - Sr. Presi·
Bruulio Jiuniz com G5 votos, c o Sr·.
dente, cu não voto pela dispensa, que se p~Francisco Carneiro de Campos com
de, c melhor seria acabar tle uma vez com
üG I'Olos, encontrando-se un:a ceduht
cstr. questão.
em branco.
AJ.nrQtJEHQn:: - Eu
0 Sr:. AU!ErDA
Conclui do este resto disse
creio, qnc n:io é necessaria n. dispensa; os
O Sn. Pr:EsrméX'l'f(: - O Sr. José da Cesta
Scnlwres que niio rtuizcrcm votar pedem rc·
Can·alho,
e o Sr. João Braulio )Iuniz estão
tirar-se, que ningucm os cmbar:lça; c para
presentes;
o Sr·. Francisco de Lima e Silnr
que se não diga que niio temos precedentes
cm apoio desse neto, notarei que na occns!ão creio que está u. chegar, e então poderão esses
de nomcnr-sc n. Rcgcncin. Provisoria., os Se· tres Senhores prestar o juramento nccessario.
O Sn. PArLA AIIAUJo: - Sr. Presidente.
nhores que emm Jfembros de uma ou de
A
Lei
determina, que a Assembléa .Geral fará
ou·tra ('amara. quando entraram os seus no·
publicar
cm todo o Impcrio por uma Procla·
mcs no escrutínio rctirarnm-sc.
0 Sr:. YAHCOXCI;r.r.os: - Pcl['. ConstitUi· mação a eleição da Rcgencia; assim pareção é clarissimo que todos os :\fembros da ce-me que e:nquanto não chega o Sr. Lima
Asscmbléa, que se acham presentes, devem seria conveniente, para aproveitar o tempo,
1•otar; c se algum por delicadeza pede excusa nomear-se a Commissfto que Jm de fazer a
c por clelicadez:r se lhe conceder, l'ni-sc por Proclamaçfro.
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O SJt. V.\SW:'itEJ,LDs: - J{c se of!iciou ao, do Impcr.:ulor o Sr. D. Pedro H, prestaram
Sr. I•'ranclsco do Lhm1 e Silva, partlci]>ando· J na~ Jnúus do Sr. l'rc~it!ente ~lo Sen:ulo o selhe que está eleito :\lembro da Rcgencia Per- gum~c Juru.mcnto solll'P o Llvro dos Santos
maaonte, c que dGvin. comparecer perante esta Evangelhos:
Au~;u~li1 Assembléa pnm prestar o dcvillo iu·
"Juro manter a Religiüo Catholici1 Apostoramon to?
lic11 Romana. a Integridade, e lndivisibi!id11do
O Sn. Pm~sr1mx·m: - .Tú se expedia o of-~ do Imperio, obsen•11r o fazer obsel'\'ar a Constitui~ão 'Politica da Xa~ão Brasileira, c mais
ficio lla mais de um quarto do 11om.
O Sn. REilOUÇAS: - -Eu não entendo que Lois do Imporia e prover ao bem geral do
a Proclamacão de que truta a Lei, est,:ja na Drazil, quanto em mim couber. Juro fidcliorde!a ·de quucsquer outras .Proclamaçoes; c 1dtLdc ao Imperador o Sr. D. PGdro II, e de
Lhe cntrc;:;:ar o Governo, logo que clle chegue
creio que de\•erfi limitar-se a tllzer tando reuni-das as duns Camaras cm Assem- (L mnioritladc.
E pura constar se lavrou este Termo, que
bléa Gemi snhiram eleilos )lembros da Re·
gencia Permanente Fulano e Fulano. Este é nssignaram as sobreditos Sr:>. tres )lembras
o meu voto.
da Reg<:ncia cvm o Sr. Bispo 'Capelliio-l\Iór,
.Q S1:. Pnllsme:.;·m: - Eu supponho, que Presidente do ·Senado. E cu, Joaquim Marcelse deve suspender esti1 discussão, porque !ino de Brito, Secretario, o escrevi, e nssignei
acuha:n de partici-par-me q11c chegou o Sr· co:n os mais ·Srs. Secrcturios Visconde d!l
Francisco de Lima e Sih·a.
CactM, l\!nnoel dos Santos •)brtins VelasNomeou então o Sr. PrcsidcntG qucs c ViscondG de Congonhns do Campo. uma Commissão do .tres ~lembras Francisco ele Lima c Silva. - Jos1! da Costa
1li1l'lt ir receber o ·mencionado Re· Oanwlho. - Joao Brrml"io Jfuni:::. - B-i.IJ>O
·gente eleito, o qual sendo inlro<lu- Oape!l!io·Jlür, Presidente. - Joaquim Jfar·
zido na Sala, e tolllando assc:no :'i ~':'llinn. de R ri'! o. - Jfa.n?cl dos ~GJ~!os Mm·direiti1 .do .Sr. PresidGnte, este con- • 1n~ T- alasqucs, Sccrctano. - 1- J.SCOIHlc de
Yidou aos Sl's José da Costa Car\·a- Congonll'ls llo Oam.po, Secretario.
lho c João Br~ulio :Muniz, que se
Nomead11 a Comr.1issão de dezoito
ach11vnm presentes, c que tam bem fo:IIcmbros para ~compa·nhar os Srs.
ram G!eitos Rl~gentes, para prestarem
Regentes, retiraram-se estes, guardajuramento; c tomando os ditos Sedas as formalidades do csty!o.
:Proseguindo o debate sobre a fórnhores assento tambem á direito. do
Sr. Presidente, prest11ram o jura-~
m11 de redigir 11 Proclamação para
menta dos Santos Evangelhos, no.
·pub!íc11r a Regencla, nestes termos:
fórm11 dos artigos 103 e 127, di1 •Con- l
o Su. Onomco: - Eu peço que so prorostituição. ~'olitica. do Imper~o; findo gue a sessr,o, para de uma vez ficar decidido
o qual fo1 reduZido a cscnpto pelo 11 o modo por que se !la de redigir 11 ProclaSr .. Secretari? Joaquim Marccllino de/ mação. Eu sou a este respeito <111 opinião do
Brito, c ass1gnados pclo.s Srs. Re-i meu i! lustre amigo o Sr. Re!Jouças, c creio
gentes e pelos Srs. PresJdcnt<l 0 Se- que até já se poderia proclamar de viva voz.
o Su. DAJmoso: - A Lei diz, que a Re·
cretario da Ass<:mbléa Geml.
Termo ele Juramcn•to ú Rcgencia Petnwnrmtc genci11 scrâ publicada em todo o Imperlo por
que lia de governa~· o Imperio na Menor- unm Proclamação; logo <lsla não p6de ser
idade do Sr. D. Pedro 1I
feita senrto por cscrlpto. Concordo porr~m em
Aos dezesete di11s do mez de Julho de que soja concebida em poucas palavras, na
mil oitocentos e trint11 e um, no Paço -da fórma enunciada pelo Sr. Rebouoas, sendo de
Camara do Senado, reunida a Assem!Jlé11 Ge- mais asslgnada pela Mesa, ou pelo Sr. Prcral, os Srs. Francisco d!l Lima e Silva, José sidcnte.
da Costa Carvalho e João Braulio Muniz,
O Sn. PnESJDE:>'m: - S!l a P.roclnmaçã()
eleitos Membros d11 Regencii1 Permanente é tão simples pódc-sc ngom mesmo redigir
que ha de governar o Impcrio n11 Menoridade c assiguar pcl11 "-'lesa.
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O Sn. CAJtsgJwJ ll~ C.\.\n•os: - Creio que 1110, Al\•arcs Branco, Veiga, Chicharro da Ga·
llu. Procla:macão se uev~ mencionar ~ nome ma, :Martim Fran.cisco, Paes c Barros, Ododos Senhores que compoem a Regencm.
rko, Braullo l\Iun1z, Baptista Pcreirn; e sem
ella os Srs. Gern1sio, Zeferino dos Sa.ntos c
O Sr. Sécretario Joaquim Marcelll- Correa Pacheco.
no de Brito apresentou uma Procla·
O Sr. Presidente declarou aberta a
mação, e o Sr. Secretario :IIanoel dos /
sessão, c sendo lido pelo Sr. SecreSantos ~Iartins Valasques outra; as j
tario Velasques a acta da sessão an·
quaes nao sendo approvadas, a re·
tecedentc foi approvnda com algumtts
querimento do mesmo Sr. Secretario I
altera~ões.
l\Iarcelllno de Brito, depois de ser ap·l
provada pela Assembléa o Sr. Pre· ;
Leu depois o mesmo Sr. Secretario
a neta da sessão do dia 11 de Abril
sidente nomeou uma Commissiio oom·/
posta dos ílrs. :\Iarquez de :\Iaricá,
deste anuo, e tambem a Carta do IEX·
Imperador, a que clla se .re!ero.
Bernardo Pereira de Vasconc~ilos e
Approl·ou-se a acta, c fi.cou reserEnristo Ferreira da Veiga para
vada a discussão sobre o c•hiecto da
apresentarem na sessfLo seguinte um
Carta para depois que se concluisse
Projecto da dita Proclamação.
a 1" parte da Ordem do Dia.
O Sr. Deputado Carneiro Leão ofLeu depois o mesmo Sr. Secretafereceu um Projecto de Proclamação,
rio um officio do }l!inistro do Impe·
o qual foi remettido {t Comrnissão no·
1
rio datado de 1' de A,bril deste an.no,
meada.
/
em resposta a outro, que desta AsO Sr. Presidente declarou que> á~
semb!6a lhe fôra dirigido a 8 do
dez horas do dia seguinte a Assem· I
mesmo rnez, participando, que a Re·
blé:!. Geral dP.VÍ:l. reunirwsc pn.r:t tra.. /
gcncic. Provisoria não se tem ctescui·
tar da Proclamação, que ~.orescntasse 1
dado um só momento do ordenar
a Commissão.
)
o I
quanto julga conducente ao devido
Levantou-se a sessão uepois das ~
tratamento
do I·mpcrador Constitu·
horas e meia da tarde.
i
clona! o Sr. D. Pedro H.
Ficou n Assembléa inteirada.
r
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Entrou cm discussão o Projecto de
apresentado p<i!a Commissão hontem nomeada.
.Proclam:~ção

)

A's dez horas, procedendo-se Íl. cha.mada, .'
t•;:o.~;.:c"J'" :n: mocr.A)!AÇÃO
acharam-se presentes trinta c quatro Srs. Se· !
n~dores e setenta c cinco Srs. Depututlos, fa.l· !
"Brazilciros. Cumprindo com o dever, que
tnndo dos primeiros com participação os Srs./i a Constitull:ão do .Estado 'lhe incumbe, a voss:t
:VI:trquez de Inhambupc, José T~n:do Dor;::cs, . Asscmbléa Geral Lc;islativa p-rocedeu {L P.!ci·
.Tosé Joaquim de Carvalho, Vieira da Sole· I çfio da Regencia Permanente, que deve p;odade, }farquez de Queluz, Affonso de A1bu- i vernar o Imperio n:t Menoridade do Senhor
querque, Visconde de C:tyrü, :.rarquez de Bae-/ D. Pedro IL Cuardadns as fórmas, que est:.o
pendy, Mnrquez de Paranaguii, Estevão Car· I prcscriptns na Lei respcctivn 1 obtiveram a
nelro da Cunha, :\Iarquez de Santo Amaro, maioria n:bsolnta de votos oo, Cidadãos Frnnl•'crrcira da Camara; :\Iayrink; e dos segnn- cisco de Lf.ma c Silvn, Josll cln Costa Cardos com part!cipa~ão os Srs. Paula n~rros,l 1·alho c Joilo Br:tulio ~funlz. Este9 são pois
.\fora, cnrnelro da Cunha, Lobo ele Souza, Pc· os escolhidos dos \'OSsos •Reprcsentnntes, estrR
relra de Tirito, Fortuna, Tiburcio, P:dm, Li· I os Membros dn. Rrg·rnria Perm~·nentc, r. nm

I

Sessi.'\o de 16 de Junho
Povo, !JUe ama a Liucrdade, c presa, como
\"Ós, O.!:) '.:icus .(]iroltos,. sa.1)(:•.r(t. tam:bem rtrccncher os deYercs, que lho estilo legalmente
impostos para com a Autoridade, que as nos·
sas Instituições, c o I'Oto Il•re dos Delega·
dos da ~nçiio crlgirn.m. Assim o quer a J,ei;
assi·m o pede o bem do l~stado; assim o faz
esperar o caract~:r e virtudes civi<:as dos Bra·
zfleircs.
Paço do Senado, cm 17 de Junho de 1831.
.lfarquez de Jfarlcú. - Evaristo Fe?TCim !la
Veiga. - Bernardo Percim te Vasconcellos.

Foram apoiadas; c conclulda a dis·
cussão, proccdendo·so á votação, foi
approvado o Projecto da Commlssão,
salvas as emendas; o dentre estas
proeedendo·se ii vota~ão sobre n dA
Sr. Baptista de Oliveira, ficou a vo·
tação empatada; as dos Srs. Ho!Ian•
da, Rcbouças e May, foram rejeita·
das.
O Sr. Barroso mandou á :vresa ~'
seguinte
IJEQUE!tDU::I'TO

A cHc se offereccram as seguintes
"Proponho a urgencia para que entre nor;unentc cm discussão a ruateria ad!Rda. -

Barroso."
1.' Do Sr. Rl~bouça~ - Cidadãos Braz!·
Foi apoiado e approvado, pelo qui3
Ielros. A .Ass~:mbléa Geral, procedendo :1 clci·
entrou novamente cru discussfw a
ção dos :Membros d:t Rc:;cncia na conformi·
emenda do Sr. Baptista de Oli1•eira,
dadc da Constituiçüo, e da Lei, ·t~m nomr.ndo
a qual foi approvada.
cs Cidadãos F., F., F., os l}uaes prestar!lm o
.Entrando em discussão o objecto
juramento solcmne, c se acham na posse das
da
Carta dirigida pelo Ex-Imperador
funcções do seu eminente ear;;o.
á Asscmbl6a Geral, vieram :1 :Ilesa os
Paço do Senado, etc. - Rcbo1tr.c::.
seguintes
·~.· Do Sr. Hollanda Bt·azileiros. A As·
scmlbl6a 1Geral Legislativa em cumprimento
da Constituição, e da Lei, vos Proclama os
Srs. F., F., F., como Membros, que compõem
1.'' Do Sr. Ca~siano - Tiequeiro que se
a Regcncia ·Permanente do Imperio.
ponha á \·otaçiio se a Assembléa Geral quer
Paço do Senado, etc. - lfo!landa .
•1.' Do Sr. :V!ay - A todos os Brazilciros ou nfto tomar em consideração o objecto da
Sande. A Asseml>léa Geral Legislativa do Im· nomeação ele 'l'utor já decidido na Camara
pcrio. Havendo na conformidade da Consti· tlos Deputados. - .~fello Mattos.
2." Do Sr. Verguelro - Requeiro que se
tuiçii.o, e da respectiva .Lei, procedido tí .no·
menção da Regcncia Permanente do Imperio fixe o dia cm que se ha de fazer a nomea·
durante a 1\Ienoridade do Senhor D. Pedro II. ção do Tutor do Imperador cm Asscmi>Iéa
Faz saber a todos os Cidadães Brazilelros, Geral. - l'aguciro.
3.' Do Sr. Ernesto - Rcmettn.·SC a Pc·
que fornm eleitos por maioria. rle votos os trcs
tição ú Ca:mara elos. Srs. Deputados, e cada
Cirladftos seguintes:
Francisco de Lima c Silvn, natura·! c rln· uma das Camarus a tomará na cousldcraç<to
miciliado do ·Rio de Janeiro.
q11e entender. - E. F. />'rança.
José da Costa Carvalho, n:t\ural rln. Ba·
Foram apoiados c proccdendo·se [c
h la e domiciliaria na Cidade de S. Paulo.
João Draulio 1\funiz, natural e domicilia·
votaçii.o "foi rejeitado o do Sr. M~Il~
c Mattos, flca.ndo prejudicados todos
rio da Cidade do ·llrnrnnltfto, etc. C()mo na rlo
Sr. Cavalcanti. - :Ma]/.
os outros.
[,evantou·se a sessão {ts duas 1w·
4.• Do Sr. Baptista de Oliveira - Su]'·
p.rlmam·sc os períodos, que se sog-uem :ís pn·
rns e dez minutos.
lavras - Estes sáo o~ escolllldos, etc. - 11!1·
pfista de Oliveira.
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gar do Sr. 2' Secretario, crue niio comparecia
por achar-se lncommodado .

..
l'J<J·:HJDEXCIA

DO

J>J:.

DISHO

CA!'EJ,L,\O·liÓ!t

Continuou a 2• úiscussão do 'Pro-·
jecto. de Lei, sobre o Regimento do
Conselho de 1E~tado, que na ·sessão
,anterior hav-Ia ficado adiado pela
hora, .-começando-se pelo artigo 4", sobre o qual disse

. Discztsstio do Projecto d~ Lei sobre .o Regi·
mento do Canselho de Estru:to. - Diil·
cu~ são. do Parecer da Con~missão de Marlftlta c G-uerra sobre a Representação do
Conselho Geral da Provincia :de Minas
~obre os. Juizes de Paz. ,.- Discussão do
O SR. )!AuQuEz DE B.~nnAcJ~X-\: - Este
Projecto de Lei que rcvog~ a Carta Ré- artigo, que á. primeira vista parece inut!I,
gia de 5 de Outubro de 1808, que ·maTUla é todavia necessarlo, porque elle serve para
cJ:eclarar guerra aos Indios.
estabelecer a ordem. !l<lnguem mais proprlo

Fa:llaram os .Srs. Senadores: - Marquez
de . Bar-bacena, 13 vezes; Oliveira, 4 vezes;·
l\farquez de Caravella;!;; 10 'Vezes; lfarquez
rde Inhambupe, 8 vezes; Almeida e Albuquerque, 5 vezes; Vergueiro, 5 . \"ezes; Saturnino,
2 1·ezes; Barroso, 3 vezes; Conde de Lages, 1
vez; VIsconde de Congonhas, 1 vez; Presidente, 1 vez.

para fazer a exposição do negocio, -que se tem
de ventilar, que o ~finlstro da Repartição a
que o mesmo negocio pertence; em consequencia para fixar nesta parte a ordem; porque o trabalho do Conselho deve começar,.
faz-se necessario o artigo.
Posto á votação, foi approntdo.
Passando-se ao artigo ~". disse

Achando-se presentes 26 Srs. Sena0 Szt, 71-L'"'!lWZ DE B.um.\Cr::S.\: - Pen·dores, declarou-sP aberta. a sessão; e,
sando melhor sobre a materia deste artlg"·
Ilda a acta da antecedente, Jol ap·
eu julguei conveniente o pôr-lhe duas emenprovada.
das. Parece-me melhor que em lugar de se
0 Sn. 1" SECRETARIO participou que O Sr. dizer - os Conselheiros a:baixo assignados
- eomo se manda no ·Projecto, se escrevam
Conde de Valença se .aeha\·a molesto.
ef!ectivamente os nomes no Corpo da Acta;
porquanto, como esta se não asslgna senão
Fleon o Senado inteirado.
na seguinte sessão, p6de h a ver um impediO mesmo Sr. 1• Secretario leu um of· mento que Impossibilite a algum Conselheiro
fiei o do 1" Secretario da Co.mara dos Srs. de comparecer, e deixando de assignar, fica
a falta de declaração de quem assistio á sesDeputados, p~.rticipando não ter a mesma Ca·
aão.
cuja acta tem de menos uma ou mais
mara adoptado a emen·da, feita por este Seass!gnaturas.
O outro obJecto, que tambem
nado, que rejuz a quatrocentos mil réis a
pensão dos seiscentos m!I ·réls, eoncedlda pelo acho se deve emendar, consiste na suppressão da .palavra - discutir - julgo· mais acerGo1•erno. a D. Francisca das Chagas Silva da
tado que, onde se acha este verbo, se ponha
Fonseca.
interpôr a sua opinião - . porque. póde
Ficou o Senado Inteirado.
ser desnecessarla a discussão, e· .melhor será

o sn. SAx·ros p 1:-;ro partlci.pou .que. o Sr. talvez .que a não haJa; se na votação fôr neGomidc não podia comparecer á sessão de cessarlo que um Conselheiro expenda a rahoie.ziio do seu voto. ser-lhe-ha livre. o fazei-o;
mas· se a Lei o mandar, é sempre a Isso obriFicou 0 Senado lntelra.do.
gado.
O Sn. Pm~sm;;:-;TF. convidou ·ao Sr. VIs·
·conde do Rio Vermelho para substituir o ln·

O mesmo nobre Senador mandou á.
Mesa a seguinte
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Cllte artigo não obriga o Conselheiro a d11r a ..
EME!I"D4
razão do seu -voto; fal-o se quer, porque diz
- podendo - se isto é para desencargo do
Proponho que no artigo 5' as pala-v.ras Conselheiro de .Estado, para mostrar qu<J rn·
abaixo asslgnados - sejam supprimidas, zões o forçarnm a -votar desta ou daquella
escrevendo-se entre parentbesis (seguem-se os maneira, para incluir essas razões em sua
nomes) ; c que seja -igualmente supprimido defeza, sendo chamado a responsl!lbllidade, pó·
discutir - ficando as palavras - para ln· de deixar, se lhe parecerem de moti-var o seu
terpôr, etc. - Marl)uez rle Barbacena.
voto, reservando-se para o fazer no caso de
ser chamado á responsa:bllldade; não acho
Foi apoiada.
isso preciso que vá o tempo, mas niio
por
Posto á votação o artigo, foi api-nsto
multo em· que este s<J coarcta.
provado na ·fórma desta emenda.
O Sn. OI.IVIilllA: - A Lei não coare ta; se
Seguio-se o artigo 6", o qual foi
de oito dias não der as suas razões
dentro
approvado sem impugnacão, por não
por
escrlpto
não é obrigado a fazei-o.
haver quem fallaase contra clle.
0 Sn. MARQUEZ DE CARAYE:LLAS; - iEu bel
Teve lugar o artigo 7', ao qual
de
apresentar
as minhas razões dentro de
disse
oito dias; se passados estes o não fizer, não·
0 Sn. MAUQ'GEZ DE BARBACE:I'A; - Propo- o posso fazer mais; Jogo a Lei coarcta, por·
rei a suppressão das palavras - na mesma que uma cousa é o permittir-me a Lei que·
occasião - sendo substituidas por estas eu dê ou deixe de dar as minhas razões e·
poderá fazer por escripto depois deste acto, outra ~ marcar-me a •Lei, que eu as houver
não excedendo oito dias - porque póde a de dar, o faça dentro de um determinado
materia ser de tanta lmportancla, que não prazo. Na 3• discussão eu farei algumas repe~mitta ao Conselheiro de Estado o appro· flexões mais a este respeito, e então ~e umen·
mr ou reprol'al-a, sem escrever as razões que dará, porque o Conselheiro dá a razão do seu
tevl'>; e Isso não poderá ser na mesma occa· voto pa.rc. c
sião; ficava pois do modo que quer o artigo, nessa occasião, e depois lhe lembrarem ra·
in·hlbldo o Conselheiro de Estado de poder zões mais fortes, por que se l•he ha de proapresentar as razões do seu voto, se as niLo biblr que as dê? Ha de dizer-sc·!hc, já está.
apresentasse effectlvamente na mesma occa- fóra de tempo? Isto será coarctar a l!berdarle ·
sião; é necessarlo que se lhe dê algum tem· do Cidadão; mas eu -já disse que por hora
po, c o. de oito dias me parece suff!ciente passasse a Lei assim, porque me reservo·
para o maximo.
para a 3• discussão.
.J>!andou o mesmo nobre Senador {L
Posto o artigo á votação, foi ap·
:Mesa a seguinte
provado na fórma da emenda do Sr..
llfarquez de Barbncenn.
Seguio-se o artigo 8", e sobre clle·
disso

Proponho que no artigo 7• seJam suppri·
midas as palavras - na mesma occasião, ou
O Sn. MAnQUEZ ot: BARD.\ct::>A: - ;Pare..
no dia immediato - se escrevam - depois ce-me que a -Redacção deste artigo póde me· ·
deste acto, não ex·cedendo oito dias. - Mar- . lborar-se (leu). A multiplicidade dos obíe·
qucz de Ba1•bacena.
ctos ou a sua importancla, póde ser tal, que·
a
acta não possa ser approvada no mesmo
Foi apoiada.
dia; eu proporei que, quando o numero on
O Sn. OLII'EmA: - Eu acho que se deve
lmportancia dos o·bjectos não perm!tta a aJ>· ·
marcar o tempo; aqui diz (leu) mas se não
provação da acta, na mesma sessão, o seja na·
fõr Isto possil'el? Parece-me portanto justo
primeira reunião seguinte.
que se marque um termo fixo.
0 Sn. :MARQUEZ DE CARAVELLAS; - Não
O nobre Senador mandou á l\!cs~.
acho c1uc seja conveni<Jnte marcar-se o tempo;
a seguinte

::;essào de 20 de Junho
ADDITA!IE:'iTO
.Proponho que o artigo 8• seja redigido
Addlclone-se mais ooncorrendo .daus
.da maneira seguinte:
ou mais Conselheiros do mesmo dia do seu
Quando pelo maior numero de objectos, Despacho, se precederão pela Idade.
-ou pela sua lmportancia não fôr passivei laForam apoiados.
vrar a acta na mesma sessão, será apresen0 SB. MARQUEZ DE INIIA3IllUPE: - Fiz.
tada infalllvelmente na 1' convocação do Con. se lho para ser asslgnada. - Marqucz cte Bar- este addltamento porque me parece que se
deve prevenir toda a especie de contestação.
-ba cena.
Posto 11. votação o artigo foi approFoi apoiada.
vado na fórma da emenda e addl-taE não havendo quem !aliasse somento.
bre ella, foi o artigo approvado Dll
Segulo-se o artigo 10, ao qual disse
fórma da mesma emenda.
O Sn. MARQUEZ DE BARRACF.XA: - TenSegulo-se o artigo 9•, sobre o qual
do-se
suprimido no artf.go 5• o verbo - disdisse
cutir - é necessar!o, que para harmonisar
O Sn. MARQUEZ DE lxiiAMBUPE: - Até a materia, se supprima tambem aqui a pa. aqui não se tem guardado uma fórma regu- lavra - discussão - devendo dizel'ise 'lar, e fixa acerca da precedencia de assento perante a sessão do Consel,ho. - .Eu mando a
·-do Conselho de Estado; <l porém indispensa- . competente
vel que n hajn; quando rn:tiR niio seja, !lara. I
.que se possa votar seguidamente e sem confusão, e visto que o artigo quer que a ordem
Supprima-se a palavra - discussfto - e
da votação seja por antiguidade, seja tam,bem diga-se - durante a sessão do Conselho esta a dos assentos. Nos Tribunaes, ardina- Marqucz de Barba.cemt.
riamente tomam os Membros assento alter·
Posto á votação foi a:pp.rov:vdo o
nadamente, prlncipia·ndo o mais antigo pela
artigo .na fór.ma: da emenda.
direita do Presidente, o 2• á esquerda, o 3'
Entrou em discussão o artigo 11, e
(L direita, etc., mas esta ordem não é t!l.o
sobre ellc disse
simples para se pedirem os votos pelo Preaidente, começando pelo mais moderno; a
. das antiguidades seguidamente é muito mais
O Sn. llfARQUEZ DE -B.\nnACEXA: - No
.simples, até para que o Imperador conheça meu entender, este artigo deve ter uma sup. pelo lugar dos assent~s os Conselheiros mais I pressão n-~ ultim:l disposição e uma corremodernos ao primeiro aspecto.
cção no principio, de modo que necessita de
uma nova Redacção; porquanto os Conselhei0 nobre Senador mandou á Mesa a ros -não dão Conselhos ao :v!lnistro de Estado, ·mas ao Imperador. Se a Lei, que marcou
seguinte
as attrlbulções á Regencla lhe restrlnglo
multo os poderes, esta ainda aperta um pouco
mais aqui. Se o Ministro qulzer ouvir, que
ouça, o mais é metter-se em attribuições que
Ao. artigo 9• accrescente-se para ser col· a Constituição lhe não dá; offereço pois uma
· locado onde convier - Os Conselheiros de redacção como
Estado tomaram assento por antiguidade,
EMENDA
principiando pelo mais antigo {L direita do
Imperador, seguindo-se até o ultimo 11. esquerO artigo 11 seja redigido da maneira se·da. - Se.lm a redacção. - lJarquez de In- Em nenhum caso, cada um dos
guinte
>hambu.pc.

ags
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Ministros e Secret;r!os de Estnd~ poderá j eu, se é ou não negocio gmvc a nomeação da
. •dend 0 ordem do Imperador) convocar um Presidente, ou Go=andante de Armas de
(
•
prece
conselho
di Estado para dar conhecimento 1, Provincia,
ou de um IB'1spo ?· •N! nguem o duvida ,
0
de qualquor negocio, antes que seja proposto I porque dos .empregados dc~ta ordem é que
em Conselho. _ Marquez ele · Barbacena.
depende a boa administraçuo do Imperio, e
a experiencla o tem sobejamente demonstrado; a audiencia pois do Conselho de Estado,
Foi apoiada.
nestas nomeações, está. multo ·no caso do ar·
tf.go 142 da Constituição; e a escolha de !ndi·
o -SR. :PJtESIDENl"E: - Eu supponho ser vlduos paro. tão Importantes ca!'lgos: não póde
isto a suppressil.o do artigo.·
deixar de classificar-se ·entre os negocies que
o Su. :M.\RQUEZ m; BAnB.\CicNA: -Eu pro· a Constituição chama graves. Demais, Sr.
ponho outro artigo que o substitue.
Presidente, cada um recorde-se do que a exO Sn. 1\I.\RQI:I'Z 1m IxnA~fllUPE: - Parece· periencia lhe tem ensinado; quantas vezes o
me claro que o artigo não póde passar sem :1-flnlstro de Estado fórma escolha de um ln·
emenda. Onde a Con5tituição dá regras, não dlvlduo para empregar, porque lhe J)arece
nos podemos afastar do que ena determina. bom, e não 'tem chegado ao seu conhecimento
Se quando um 1J\.finistro de Estado vai apre· os defeitos que tem, e o tornam incapaz de
sentar uma. proposta. á Ca.mara dos ·Deputados bem servir, e só depois de empregado é que
se não exige que o Conselho de 'Estado seja el!e vê a. sua má escolha? E se OUl'lndo o
ouvido, para que é impor a. obri.gacão de
Conselho em alguma. occasiil.o, nen.hum dos
ouvir para a nomeação de empregados; e que Conselheiros conhecer o !ndi·vlduo de que se
póde dizer o Conselho neste caso, que se re· trata, -nada se perde nisso, quando havc~á
duz a abonar a capacidade do individuo que um grande numero de casos em que os Con·
se pretende empregar; que probabilidades ha I selhciros tenham conhecimento do proposto;
em que os Conselheiros de Esta~o te~ham da·j nem. se póde suppor que est~s homens es:co·
dos para fallarem sobre o mereCimen,o de um 1lhidos para taes empregos sejam desconheci·
homem a quem não conhecem, e que -talvez dos dos Conselheiros de Estado; são ordina·
nem nel!e tenham ouvido fallar? Xiio se póàe rlamente pessoas visiYeis, e se todos os não ·
conhecer da capacidade de um homem sem conhecerem, haverá algum que possa. esclarc·
que se trate muito de perto. Tudo isto se di• cer o Imperador sobre o seu merecimento, no
mais no 11finlstro. El!e não propõe para lu· que multo se lucra. Concluo daqui que o ar·
gares de alta categoria senil.o aquel!es homens tigo, longe de ser inconveniente, muito convé:n
que iá têm mostrado por outros empregos u que passe como está, c vai .mui conforme no
sua aptidão; c isto só pó de conhecer 0 Jlflnis· espirlto da Constituição. ·
tro, que tem nu sua mão os documentos qüe
.O sn. .1\!AnQu"EZ DE :1:\"lfAMnt:PE: - Não é
proYa.m esta aptidão, e não o Conselho üc passivei que se possa clris:slflcar entre as ma·
Estado, que nada póde saber (a reservu de terias graYes de que a Constituição falia, a
um ou outro) das qualidades do proposto. Fi- nomeacão de empregados publ!cos, pela impronalm!mte, a Constituição· ·marca os -casos cm tancia das funcções, que os mesmos empre·
que é necessario ouvir o Conselho de Estarlto, gados têm de exercer. Bem Importante é o
c se julgasse preciso ampliar esses casos po lugar de ~Iinistro de Estado, c todavia, sendo
dia fazei-o e impor por obrigação a audienci~t um acto do Poder Moderador, em todos os
do Conselho de Estado nestas nomeações.
quaes é o Conselho de Estado OU\•ido, faz u
o Sn. :'<!Anqt:Ez DE CARA\'ELT.AS: - Argu· Constituição deste uma excepção. O Conselho
mentnrci com os mesmos pr!nclpos do nobr' de Estado não é dado pela Constituição para
Senador. Diz o :11obrc .Senador que o Conselho dar ao Imperador parecer sobre o merecimen·
de Estado só de1·e ser ouvido por obrigação to de !ndlYiduos, cuJo conhecimento só p6de
quando a Constituiçil.o o manda. llfas a Const!· provir de vias indirectas, e por Isso nunca
tuição manda que o conselho de Estado, além seguras, e nem o Conselheiro de Estado se
dos actos do Poder Moderador, seja ouvido. p6de responsabilizar sobre a verdade de uma
<'lll todos os negocias gra1·es; c perguntarei I Informação, para a qual cllc nunca póde ter·
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dados certos. O Ministro,· porém, quando o ção de ·um Presidente de Provlncia..ou de um
propõe, deve .averiguar a· conta que esse lndl- Bispo, de um Agente Dlplomatlco, etc., não·
vlduo tem dado nos outros .empregos que tem é negocio grave? Eu não sei como se possa
occupado, e para Isto p6de ter daa011 certos tal avançar! Não será de summa: lmportancla;
na Secretaria; salvo.· a prevaricação, de que I que se conheça se um ·cidadão que o Ministro
todos os homens são susceptíveis; ·mas o: MI-./ propõe para ·Presidente de Provincia tem as
nistro ·•tem sempre a· responder para motivar I qualidades· precisas para occupar. um ·Jugar,
a sua escolha, o comportamento anterior â que. nada menos: Importa que· a Conservação da.
nomeação; nem era lmpossivel que a· Constl· Integridade . do Imperlo, pois· que desta autotuição impuzesse responsabilidade :aos Cons~- rldade depende multo: a convicção· dos: .Povos,
lheiros de Estado em materias em que ellcs o interesse que tem na sua unidade? -E pó de
não ,podem discorrer sobre bases certas; A chamar-se a este negocio menos grave ou de
meu ver os negoclos graves. siio de outra n:t· pouca importancia? A nomea~ão de um Agentureza, taes como a declaração de uma guerra, te Diplomatico, cujas operações, se não forem
ou paz, ou contrahir um emprestlmo dentro ou bem desempenhadas, nos ·podem· comprometfóra do Imperio, e outros objectos em Q!N ter com uma· Nação estrangeira e até acarre-·
possa entrar o raclocinlo fundado sobre dado~ tar·nos uma guerra, póde deixar de· chamarque o :Ministro póde apresentar, ·e em . que a se um negocio grave, e multo grave? A nodiversidade de opiniões p6de fazer tirar est~ meação de ·um Bispo; que não sendo de bons
ou aque!la consequencla de maior ou menor costumes perverta o seu clero pelo mão exeminteresse para a Nação.
pios, e estes desslminom a corru·pção pelD
•As Côrtes de Portugal estabeleceram esta povo, fazendo· perder o respeito â Religião,
doutrina; mas •nós estamos· em -caso· muito dH · por o· não merecerem os seus .:1-finistros, não
ferente; nlll os negocios que se decidiam e~l será um· negocio gravissímo? A má escolha
Conselho de Estado passe:•.am á p!u:-alidadc de um Commandante i!\!ilitar, que póde ou inde votos. e o. Rei se sujeitava a· essa delibe· troduzlr a. Insubordinação na Tropa (Apoiaração; mas não é assim montado o nosso dos), ou abusar da força, que tem [t sua disConselho de Estado,. cujos votos,· ainda sen.d·:> posição, ·e ·causar males muito grm•es á Prounnnimes. p6de o Imperador deixar de seguir, \'incia ·para onde vai servir, serít negocio que
pois que fica a responsabilidade ao l!lnistro; se julgue de pouca· monta? Eu acho todos esnão carreguemos o Conselho de Estado co1n tes negocios multo gra;ves, e por consequencla
ma terias para cuja deli-beração .-se não podem na.· lettra da Constituição, quando manda que
suppor os Conselheiros devidamente· habilita· nelles seja consultado o Conselho de Estado·.
dos, ou por seus talentos, ou ~studos,. ou pelos
A comparação .que o nobre Senador fal(
dados officiaes que lhes forem presentes.
com· a nomea~ão dos Ministros de Estado, para
o Sn. :MAnQuEZ DE :CARAYELL.'I.s:· .~ ·Pal"!L o que, assim como para a sua ileposlçiio, o
mim, os negocias ~m. que falia a Constitu!çiio Imperador não ouve o: Conselho . de.· Estad?,
são todos os actos da administração em geral, não me convence. Para·este caso, a Constitutc nclles entra sem duvida alguma a .nomeação cão· diz positivamente que o Imperador não
dos empregados publicas; e a gravidade deste é· obrigado a. ouvir o Conselho de Estado.
genero de negoclos não so p6de calcular se· pondo esta :excepção aos Actos ·do ·Poder l\Io·
nilo, pela ponderação do emprego que o indi·. derador; mas eu não ·vejo a mesma cxcepr.ã 1
vi duo vni exercer no Imperio; não· concebo aos. actos do Poder Executivo nas. nomeaçõ.1s
pois como se possa separar a nature.za do em· dos •Empregados, .quando estas são para. cmprego do individuo, que .o exerce, quando se pregos de grave 1mportancia. Além ·de que, u
trata de. avaliar . a sua importancia! E' do Ministro- de· Estado é um .empregado que C!!.·
Individuo que 'IUtsce o bom ou. mtio desempe· rece a muito particular ;confian~a do, Imperonho das runcçóes do .cargo; é do bom ou mão dor. O Imperador nfto lhe pó de. formar prodesempenho. destas .funcções .que nasce a fO:: cesso do seu comporta.mento immedlato â su<~
Iicldade dos .Subditos. do Imperio, e por con· Pessoa, ·e não póde tol-o ao seu .J!ldo, sem qu~
sequencla ·é da· nomeação que esta felicidade nelle tenha toda a.. confiança, o que. se n•h
provém;. e como se póde. dizer que a nomea· d1 em nenb.um. outro emprego publico.

-4.00
Talvez, Sr. Presidente, -que se esta regn Esta ii a razão, po~que um nobre Senador
se executasse, não tivessem havido tanta~ acaba de avançar que houve; más nomeações,
nomeações desgraçadas! (Apoiados.) Se o MI· tendo-se consultado o Conselho de tEstado;
nlstro propõe no Imperador, que deseJa acer- cons:ultou-se, é verdade, aJ.gumas vezes, mas o
:tar, pessoas em quem niio concorrem as pre- Governo não é obrigado a seguir o seu voto.
cisas circumstancias para o emprego, alguns c faz o que entende, o que quer; tal audien·
.Conselheiros poderão disso Informar, e o Im· cia de nada mais serviria que de perder tem·
:perador esti inclinado a algum individuo que po, tal<vcz para desconceituar os Conselheiros
o Ministro niio julga capaz, o voto do Conse- Que se não podem justificar no publico, por·
·lho apoia a opinião do 'Ministro, a que o que os seus votos nito apparcccm; eu Julg-o
Imperador mais facilmente acquiescerá.
sempre gratuita uma accusação feita ao Con·
0 Sn. AL~U:IDA l> Ar.nuQUEI!Qur:: - Eu selho de Estado, quando, sendo ou1•ido, o Go·
noto que esta segunda parte do artigo con- verno não vai por bom caminho; para isto
t6m duas doutrinas, e eu só tenho ouvido basta reflectir que o voto do Conselho nãr,
fallar em uma; mas nada se tem diro sobre tem força delibcrativa.
.. a outra, rolati-va ás propostas que o Governo
O S1~. Ar.~mw.\ E Ar.nt:QGEJ:QUE: - O no·
manda ao Corpo Legislativo; todavia, eu voto hre Senador niio me percebeu, ou eu me nil.o
pela suppressilo do artigo, el.le fixa mt~ito expliquei bem; cu não disse que o Govern >
mal as occasiões cm que de\·e ser ouvido o fazia mrLS nomeações, porque ouvi ao Consr.·
Conselho de ·Estado; é melhor deixar isso á lho de ·Estado, disse, sim, e ainda digo, qu~
prudencia <lo :l!onarcha, e ao cuidado do :111· se sabe que cm algumas nomeações dcsgra·
nistro, que como tem a responsabilidade deYe çadas, foi ouvido o Conselho; c isto foi Pll'~'
·procurar livmr-se dclla por todos os: modos provar ao nobre Senador a quem com bati, que
que lhe fõr poss!l'cl, c isto de nomeações não ~ audiencia do Conselho n;lo tornava as no·
podem ser inculpadas de boas ou más, senão :acaçõcs boas; ag-ora se essas nomeações f'l·
pelo maior e mais autorizauo numero de infor· rnm por voto do Conselho ou não, eu não sei,
m-antes. O nobre Senador diz que se têm por que não vi as Actas; mas isto não tem
feito más nomeações, por se não ter ouvido o nada com a minha proposiçiio, que foi simple.sConselho de ·Estado; eu não sei se elle se mcnte affirmar, que por se ouvir o Conselho
ouvisse seriam melhores ou peores; de algu· de Estado, nfto se fazem melhores nomeaçõ,,;
mas se diz que foi ouvido, e nem por isso ap- de empregados publicas.
pareceram os resultados da melhor escolha.
Finalmente, não se póde negar que mui·
Finalmente, nada se ganha em ouvir, para lli' tos negocias em que o Conselho de Estado se
nomeações de Em-pregados, os Conselheiras, consultou, foram desgraça<lissimos por sua
<tue nenhuma razão têm para conhecer intll· culpa.
:viduos, que nunca talvez viram.
O Sn. MARQ"C"EZ nE CAn,wEr.r~\s: - Prin·
0 Sn. :!\!ARQUI;7. l>l~ INHA~!llUPJ>: - Se a cipiarci por agradecer ao illustrc Senador a
confinn~a do Monarcha sobre os empregados parte que me toca da sua censura como Con·
publicas deve prevalecer, e isto acontece a selheiro de Estado; mas noto que o nobre Serespeito do :\f!nistro de Estado, que é sem nador, não obstante confessar que niio sabP.
·duvida o lugar de maior importancia, e não se as cousas mal feitas foram assim pelo voto
obstante o Imperador o uomeia por si só, por do Conselho, o crimina todavia! I-Ta para mim
que .para ao outros de meno~: transcendencia um modo novo de tirar consequcncias! Pelo
ha de ser necessario n audiencia do -conselho argumento, que ouvi, de que não tendo o Coude Estado? Este, como se sabe, não tem sen3.~ selho de Estado \'Dto deliberativo era inutil
o voto cousultivo, e se o Imperador e ~1inis· o consultar·se nas nomeações dos empregados,
tro têm a confiança cm um individuo para um eu posso tambcm concluir que elle nunca dcv'l
emprego, esta confiança nfto se póde perder ser ouvido em caso algu.rn, porque cm caso
porque um Conselheiro de :Estado, ãs vezes algum o s:eu voto deixa de ser consultivo. E'
pelo que ouvia dizer, diz que ellc não é ca· necossario suppor que o Monarcha estrt na
paz; o homem 6 despachado apezar de tudo, opinião de fazer só o que quet·, não obstant~
·1! de nada scrl'c n Convocação do Conselho.
quaesqucr razões que o Conselho pondere, a
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que os Ministros façam tnmbcm sempre o qu,o lho de Estado, teriam talvez Jla~:;.ado, Jlorqu~
lhes vier á cabeça, e fecham os ouvidos á indo ao Conselho de !Estado, poderiam ser
razão, quando ella fõr apresentada pelos Con multo mais bem meditsadns. Pelo qu!l re.:;selhelros de Estado; com tal supposiçilo tudo peita ás nomeações de 'Bispos, etc., eu não·
cstií. acn·bado, c nunca se pôde marchar. Quan- vejo que possa ter muito lugar o consultardo o Monarcha deixa de ouvir o Conselho, se o Conselho, a maJor parte das rezes; porvê-se que não tem esgotado todos os melo.;, que perguntnr·se-ha a cada um dos Conselhe!que tem, para descobrir a rerdade, e acerta- ros se conhecem a Fuão para poder obtt,:·
nas dc!lberacões que toma o seu :Ministro, c tal emprego; tudo quanto se possa dizer de1·r~
muitas vezes dirá, se eu soubesse disto,· nãJ ser menos que a informação do :Ministro, quo
faria aqulllo; portanto, ainda estou que· na~ deve ter indagado o que em seu podee tiver
nomeações, que, como demonstrei, são de gu- acerca do proposto, que sempre será por d.:ve consequencia, é de summa utilidade qu'! cumentoa:; entretanto que os Conselheiros 5ó
ouça o seu Conselho de Estado, e que Isto sej'l se referiram a noticias vagas, a nã() ser a ca.
por um dever, e não quando bem parecer a~ sualldade de ser o proposto nartlcularment~
Ministro de Estado.
conhecido de algum delles, o que em regr.;
O Sll. ALMEIDA E ALilUQt'ErtQUE: - Eu não deve ser raro,, e não é pelo que raras vez,•s
sei guem possa tolher o Imperador de ouvir o ' póde acontece~ que se devem estabelecer r·,.
Conselho de Estado quando isso seja conve-/ gras para uma Lei; como porém póde haver
niente; nos mesmos principies do_ nobre .Se·/ uma ci~cumstancia multo particul~r em um<t
nador não o devemos suppor senao dcse)an- I nomeaçao, em que o Monarcha que1ra ouvir o·
do acertar, e se isto é assim para que é im- 1 Conselho de Estado, púde fazei-o, e não lhe e
por-se a um Poder politico um dever que a vedado, mas é melhor que elle pese com o
Constituiçfto lhe não marca, e deixou á SU't seu liinistro essa necessidade, do que marcarprudencia? Ouça.o, portanto, quando julg~r jlhe regras imperfeitas, numerando-se 4 ou 5
conveniente, c o 2\!inistro, que tem responsu- I casos. e deixando de fóra multes, al;;uns d-:;;
bi!idade pelos actos do seu .Ministerio, terá as 1 quaes serão muitas vezes da maior ponderação.
precisas cautelas para procurar instruir-se a!l· 1 Assim, pela dif!iculdade que encontro de nutes de obrar.
merar todas as hy.potheses, que tem em vlsr:1
O Sn. \'EHGL'Imto: - Parece-me que a I o artigo. :42 da Const.itulção, se deve deixnr
emenda que está sobre a Mesa tem por fim esta dec1sao á prudenc1a do :Monarcha.
tirar o casuistico da Lei.
Posto o artigo á votação, foi approO Su. PRESIDE!\':rE: - Assim me parece.
Yado na 1• parte, na !6rma dn emeno su. VEnaUlilllo: - Pois então eu voto
da do Sr. l'vfarquez de :Barbacena.
por c!la, porque sou inimigo de Leis casuls·
sendo a.pprovado na. 2' parte.
ticas; porquanto se se lembram alguns casos,
Seguia-se o artigo 12, acerca do·
1
em que o Conselho de Estado deve ser con·1
qual disse
vocado, definindo pela sua numeração quae5 ;
são os negocies graves, de que falia a Consti- J
O Sn. :!lfAliQUEZ DE I:>rr.A3!1JUPE: _ :-..'iiotuiç:io, muitos restam ainda que não mereceJI / entendo bem a razão desta disposição; pare-menos entrar nesta classe; e então é que o :ce-me multa miudeza o declarar-se na Acta u
Monarcha se julga desobrigado de os conside·/ causa por que faltou no Conselho tal ou tnl
rar dignos üe ouvir sobre elles os votos dos /Conselheiro; m1o posso suppor que nenhum
. Conselhe.ir_os; é port~nto multo melh_or deixar i delles falte sem muito justificado moth·o, e
·essa dcc1sao de gravJdade á prudenc1a do Iro.· : bastaria que se não fizesse menção do seu noperante. que definil-a tão Imperfeitamente, /me para se julgar que faltou com causa justa,
como se faz neste artigo, c se fará sempre qu~ :porque me não persuado que haja um homem
quizcrmos cn::merar os negoclos graves, ain· que, sem motivo, deixe de-comparecer no chama~a que se ar.crescentem muitos mais; estou j menta lmmediato do Monarcha, quando a isst}
comtudo, quanto ás Propostas ao Corpo Legis- é convocado; demais, para que é essa nota nn
)atiro, que se fossem apresentadas ao Cansa· Acta? Se houver algum tão descuidado que h e
1
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e,;c1 ue•;;c ciu que ue1·e 110 seu eJdPrc;:o, -ind:!·
pendente do· Que se cscrcre, o :lfona:cl!a o
advertirá, que é só quem o pódc corrigir; p,)J'
e~tas razoes eu I'Otaria • pela suppressilo deste
artigo.
O Sn. ::\1.\UQ'GEZ m; BAitnAcr;~a: - Este
arti~;o niio pôde ser supprimido; aquillo qur~
um Imperador fez, pôde outro ainda fazer;
a cxperiencia é quem clletou este artigo, nilci
.se. convocavam: os Conselheiros que se não
queriam! O mesmo nobre Senador não foi con·
vocado pa.ra um Conselho que lwuve, assim
como outros Conselholros, ·e quand~ algum
benefico Secretario de Estado queria, mandal':t
·avisos por ordenanças! Aqui está um que as·
aim o fazia. Se falta. un1 Conselheiro, s~.i~
com causa, e não fique ao arbitrio do ImJl€·
·rante, que niio p6de .Privar sem culpa fornw·
da do exercicio do seu emprego.
. O Sn. llfAHQl:EZ llE Ixu.\:lluUI'E: - Ve;;isw
dn. emenda que queria pôr. Quando o Impe·
rante veio de )linas não se fez Conselho ne·
ahum, o unico, que se fez, foi Sallbado da AI·
lc.luia, c cu iui excluído. Algumas razões ha·
I'Criam em outz·o tem,po para excluir este ou
~quellc. Estou t;'lo convencido desta verdad"
que retiraria a emenda, se a U1·esse mandado

~u !lt! .llliill·•

I

rica\'a·sc suppondu que nunca se podurla pJ·
dir a Acta, tanto mais que tendo a Culllar~L
1 dos Deputados exigido uma Acta e jul.ga~do
o Conse'll!o que se desse, disse o )Iinistro qu;!
não,· fundJJ..'Ido·se em que não havia Lei que
o manda&;;e. E' necessario que as Actas np·
pareçam até mesmo para decencla c prora da
honra c patriotisiuo do Conselho de :Estado-.
Julgo portanto que o artigo deve ,passar vor
agora, para na 3·' discussão se emendar com
mai;: madureza.
Posto (c votação o artigo, foi appro
vaclo.
Ao art. 14, disse
O Sn. .!'rL\HQUI~Z DE BAmJ.\CE:I'A: - XesttJ
artigo esqueceu-me declarar onde deve ser o
Cofre depositado com as Actas do Conselh!>;
eu proporei que este Cofre esteja na sala uo
Paço, destinada para as Sc::;sões do Conselho
de Estado.
\\ nobre Senador mannou 11 J\lesa a
se~;uinte

Proponho que no fim do art. 14 se a<:·
crescente: - r,;ate Cofre estará na Sala d()
Paço, destinado par:1 as Sessões do Con::;elho
.[L :\ft!:ia.
Estado. - Jfa.rqJucz rlc Ba,rbaccna.
:-iiio havendo quem impugnasse a
Posto á votação, o artigo 12, foi ap·
emenda e nem fallasse sobre o artigo,
pro1·ado.
,:,eguio·se ·o art. · 13. c sollre cl!e
o Sr. .Presidente propoz á votação:
1", o artigo salva a emenda; passou.
disse
2", a emenda; tambem passou. 3" se
•
0 SH. :UAHQ'Gl~Z DI~' IxnlO:~mUPF.:· - :\'ilo
se approvava o Projecto para passar
á ultima discussão; venceu-se Ql!l'
me parece bem clara a matcrla deste artigo;
sim.
creio que deveria ser •redigido de outro modo
po!·que assim como está, p6dc causar dUI'Ül1
Entrou depois cm ultima· discussão
o Parecer da Connnissão de :lrarinl•a
na ~u:t exccn~;üo.
O SI<. :1!.\J:Ql:EZ m: BAim.\l'I>XA: - O ar·
e Guerra sobre a Representa~ilo do
tigo na minha i"ncnte está b·cm explicado . .S~
Conselho Gera.! da Pro\·incia ele :IIi·
para a accusação de um Conselheiro ou :mnas, . rclatim aos obstaculos que en·
torpecem a marcha dos Juizes de Paz.
nistro fôr necessaria a Acta, é preciso um1
Certidão; se o mesmo Conselheiro ou l\finis·
·pelo embaraço que os Commandantes
tro precisar della para sua defesa, é preciso
dos Corpos de l\Iilicias põem sobre acl·
que se dê c<ipia auLhcntica,' e neste caso 6 1
rem nomeadas praças dos seus CorpO$
p1·eciso um Decreto assignado pelo ::\Iinistr0_.
para Officiaes ele Quartei!'Üi!s, e jun·
·O nobre Se1::1dor ponha a emenda, caso iulgu.;
tamente um~t Resolução, vinda dn C<l·
mara dos Srs. Deputados dispensan ·
ncccssario.
·O S1:. l\Lucqi:n;z DE IxrÚ)mcrg: - Eu não .
do ela. 2" Linha os .Tuizes ele Paz. V•.'pedia n suppressão do artigo; era uma ele·/
rearlorcs; etc., c pedi ado a palavra •
disse
.clnra<:ilo; suppriminclo·se a primeira pnrtr.. I
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0 81:. "\!,~lElDA E ALDUQl'EI!Qt:J:: - Cultlu
que esta diôcussfto está feita; o Projecto qu,•
roi approvudo nesta Camara, nito é razão cm
contrario. :\iio temos mais que decltlir.
O Sn. S.\Tt:U:iixo: - Creio que se devem
tirur as palavras Off!claes de Quarteirão. A
Lei que passou lla pouco sobre os crimes IJO·
liclacs, abolío estes empregados e niio exístlnclo já, nenhuma providencl::L temos que dar
sobre elles; de1·e pois a Resolução !imilar·s~
aos Vereadores e ~ubstituir-se por Olficiaes
de Quurteirão, Delegados, para os quacs tlcY~
h;m:r !L mesma isenção que se pretendia para
anuellcs OWciacs, que não eram mais pensio·
nados do que o silo estes:, a qtwm a Lei dá
bastantes incumbencias, incompatiYeis con1 o
,;en·iço <.los !\Ie!icianos.
O Srt. B.\tmoso: - O que deu motivo ao
parecer foi uma Representação sobre a ncce.;
sidade que havia e não se fallava senão e111
Officines. A fazer :1 emenda, deve ser pa.ra
accrescen tlr esses delegados:, que 6 uma as·
sentia no,·a; !llas como cs~á iucluido cm or
!icíaes, nüo a julgo precisa.
. O SI:. _31MtQl'EZ D}: CARA\"ELT.A~: - Ac~o
nnnlla duvida cm tratar agora desta matenil
esses Offlciacs de Qun.rteiri\o, mas t:tmbe:ll
pelo arranjo do estabelecimento das Guardas
Nacionacs, onde s~ determina que fiquem
;,.balidos os Corpos de Milícias c Ordenanças;
portanto, para que havemos nós cuidar agora
nisto? E' melhor esperar por aquella organisaçfw, para então se declarar o que parecer
justo. Já está alterado qu[lnto aos Cabos de
Quarteiráo, que nfto existem c depois pelas
Guard:ts :\aciontteS, em que sãD a:bolídos os
Corpos de :'>!ilicias e Ordenanças virá mais
outr:1. altera~lio. Sendo aqui a dispensa, que
se dá rclatira {ts Milícias, claro <~stá que fica
c~ta rcsolucão sem effeito, e pum que .havc·
mos r~zcr uma Lei, que lla de deixar de ter
erreito daqui a poucos dias? Eu faco a

Fique adindo até a decisão da Lei das
"' c1'ona~
, c·'· - Marq-u.cz ele Cam·
G.narcl as ,,a

vdias.
Foi apoiuda.

o Sn. 1\I.UJQCf:Z DE D.'lllDACE:u:-A. Commissão teve em vista esse Projecto da Guarda
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:-lncio!ui.l, c que uma vez aJJJ)rovado dispensaYa-se a Resolu~ão; mas como sabemos .;e
serii approvado, quando se:á e como? Entre·
tanto, as Rcpr~entacões de Minas são muito
fortes, exigindo esta medida. A razão que a
Corumissão teve foi esta, e por não subermos
quando o Projecto passaria, e ainda então
estava em Commlssão du outra Camara.
O Sn. l\fAnQul!z DI!: CAn.n'J::LLAB: - As rnzõcs do nobre Senador justificaram. o Pare·
ccr; mas agora para quo havemos tratar
disto? Parece que convém ser adiado para
depois da uecisão acerca das Guardas Nacio·
nae~. Eu estou que a Resoluç:io 6 bem fun·
dada, e que Jle!:l8a Qccasiiio devia passar o
Projecto; era o meio ue poderem haver ofi!ciacs de Quarteirão; Jóra tlisso . ninguem
se queria encarregar de Ul emprego, porque
o essencial era desempenhar as funcções ::VIu·
nicipacs. CoP10 e~toja prejudicado pelu Lei
CJUC p::ssou; e ha de vir a ficar pe!u Lei das
Guardas ?i'acionaes, pareco que d{)VS ser
ndi:ulo.
o su. l:JJ.ni:nso: - As G;1:trdas Nacion:es
hé~o de estabeiecer-se, por~lll o tempo que
1isso leva.rú .-; que não sabemos. Dous ou tres
1 uwzes. em gue ueixe ue haver esta providcncia, JJó<lc f•~er muito ma!; quando daqui
a 8 dias pi>dc estar no caminho de Mi-nas. A
t.ei d~cs Guardas Nac!onaes ainda não passou de simPles Projecto; e depois, ainda que
passe, vem para aqui, sabemos so passará
sen: emendas? Por que motivo havemos estar sem dar esta providencia, que já devia
ter sido dada 0 anno passado?
Ha uma •Lcl das Guardas ~acionaes, mas
é tüo destaca.da que quando se organisarem
é que se abl•lf\m as •liilícias; entretanto soffrem os Pon:.:;. Não acho cohercnte o adia·
me:~to, c por isso voto contra elle.
0 SR. VEDGUEJno: - como diz os Ofiiciacs _ níio estii bem explicado, se sf1o Of·
ficiaes de Quarteirão, que estão aibolidos; ma~
parece-me que :!fl trata de O!flclaC>s em ge·
ral, e então estfL j{L em outras circumstn.IJ·
cias, porque JliiO ha a excluir e-mpregos que
niio existem . .~ Legi~lação tem mudndo e en1
raz:"<o dessa Lei, que abolia os Otriclaes de
Qu:utelrão, eriaram-ee os Delegados; a ques·
tiio não é de certo oom os Juizes de Pnz (a.
menos 11ft o tenho nisto ouvido fallar); cr;t
51
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com os Offlciaes, c se! que tom htLvido coJJI-/ adiamento, porque nenhuma certeza temos do
Combinando por outro lado, assim como como ficarão as Guardas Nac!onacs, e se com
a Legiolação tem mudado depois !lesse Pro- effeito scrfto abolirias as )!!l!c!ns; cu mando
jecto, tambem tem havido nlternçüo na mar· r>nr isto a
l .\ DICAÇlO
cha dos negoc!os; em outro tempo ·haria um
certo contraste entre as cousas relllus e novas, havia multa gente quo resistia ás noras
Fique adiado at6 a decisão da Lei das
Instituições, e que as pretendia desacreditar; Guardas Nac!onaes. - JfaTque:: de Caraagora não acontece isto, e portanto não vejo vcllas.
tanta urgencia nesta Prov!nc!a, como haY!a
Foi apoiado.
quando se fez esta Proposta. A' v!stn. desta
diffBreuça de Legislação e andamento de ne·
O Sn. Co:.;uE DE LAGES: -- Esta Resolugocios, que está a vir '!la ou-tra Cawara, para ção já passou, <l o mal, que ella evita, 6 geque havemos estar tratando disto e mandar ral; entretanto que não se fazem as Guardas
para a outra Camara? Dlzer-stl que fique Naclonaes, p6de esta Resolução remover o
adiado até a Lei das Guardas, é o mesmo damno, que se soffre por toda a parte.
que dizer, adiar at6 que não seja necessar!o,
Posto á ;·otaçilo o Projecto, foi ap·
e que caia o Projecto. A' vista !listo, pare- 1
provado para subir ú SancçfLo Impecc-me que o melhor era não tratar do obje- i
rial, sendo rejeitado o ac!!amento.
cto, e rejeitai-o pelo inconveniente, que acho
!Entrou cm 2' discussão o Projeem emendar, caso se não rejeite. O melhor é ,
cto de Lei que revoga a Carta R6·
rejeitar o Projecto.
I
g!a de 5 de Outubro de 1808, que
O Se. BAnnoso: -·E' a terceira vc:1: que
manda declarar guerra aos Ind!os
fal!o, mas é como Relator, por não estar pre- !
c principiando-se pelo artigo
Bugrcs;
sente quem atisig-nou. Quando sn tratou na
1•,
que
foi
lido pelo Sr. 2• SecretaCommissão deste objecto, eu propuz um Prorio, ·disse
jecto mais Yasto, que envolvia a derogaçil.o
das ordens illegaes a este respeito; mas Isto
demandam mais tempo, e assentou-se que o
O Sn. )lAJ:QUEZ DE CAUAVEr.u.s: - Não
negocio não consentia essa demora; portanto sei so esta discussão é a 3'.
O Sn. Pm:siDE;o.;TE: -·E' a 2• e discute-se
havendo ordens do .Governo que dispõe o
contrario, embora as Autoridades aetuaes artigo por artigo.
O Sn. )L\JlQ'CEZ DE CAnAYELI.AS: - Perqueiram intentar outra cousa, hão de exeental-as até que o Governo ns derogue ou a suadla-mc que era a 3•, e por Isso queria
AssembJ.éa. Diz o nobre Senndor, que jt1. não fallar sobre a ·Lei em geral; mas não sen.do
ha Offic!aes engana-se; a Lei deixa nomear assim, reservo-me para fallnr sobre alguns
até 6 Offic!acs, e estabeleceu de no~o os De· artigos, ti medida que se forem lendo.
legados. Não se póde dizer, que este objecto
O Sn. AL)!EIDA g Atnt=QUE!!QU'I': - Eu
está prejudicado, senão para o futuro; quan- tenho por vezes falindo contra osso Projecto Isto mesmo até não desarranja, caso passe cto, assim como contra o que aqui prlmeir<)
a Resolução. Eu continúo a votar llCll:l. appro· se propõz, e ao qual este veio substituir;
agora porGm reduzo as minhas razões a
Tação do Projecto.
o sn. )!AnQuE7. nr: CAitAYEI.r.A:;: - Eu pouco; cu desejaria, que simplesmente se disfui om parte prevenido poJo nobre Senador, sesse: - Ficam revogadas as cartas rês!as
sem mais accessorios, que,
0 por isso se rê, quo não ser!n. lmm, que o de tal e tal Projecto 'sahissc já, porque nfto ><abemos a como te11ho dito, fazem a vergonha do Bra·
Resolução, que a Camara tomarii. n. re.speito zil; so o Projecto fõr assim concebido, eu
das Guardas Nac!onaes. No meu voto (c no o approvar.e!, do contrario eu voto contra
geral, creio cu), todos querem estas Guar- e!le.
das, que substituem as Ordcnnnçns, que eram
O SR. VImaumno: - Este artigo 1• pare·
as verdadeiras Guardas ~aclonacs, ficando ce-mo bom, mas creio que deveria ser rcdi·
ainda as :\T!licias. Eu julgo mnis ncortado o giclo com alguma. modificação. O fim dcstn
sõc~.
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Resolução 6 abollr n escra vi dilo dos Indlos,
mas as Cartas Régias, que por aqui se revogam, contêm outras disposições, que nom se
pretendem revogar, porque a sua materla é
salutar, mesmo a respeito dos Indlos de CarapuBJba; e se forem com effelto revogadas
taes disposições, será necessario substituirlhes outras, que não sei se serão melhores;
parecia-me pois que com uma emenda a este
artigo conseguia-se o fim a que o Projecto
se propõe, sem acabar com as outras determinações d'as Cartas Régias, que é ml&ter
conservar. Eu mando neste sentido a
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O Su. VEuauEmo: - Este artigo de1·c ser
redigido no mesmo sentido que o 1'·, porque
contém n mesma disposição acerca destas
Cartas Régias, que o 1• a respeito da outra.
O Sn. MARQUEZ DE BA!ID.\CE:I",\: - JA se
mostrou o Inconveniente da genera.Jidade da.
disposição do artigo 1"; este mesmo inconveniente se encontra no 2•; ambos desapparecerlam se um s6 artigo dissesse: - Não
l! pel'mlttido fazer guerra aos Indios, nem
escravlsal-os - e em ouuo artigo - os Indios que na occasião, em que nos atacarem
nostllmcntc, forem feitos prisioneiros, serão
considerados como orphãos; - deste modo
creio
que tudo ficará satisfeito.
EME:iDA
O Sn. Oumrr<.A: - Eu não entendo como
Ao artigo 1.• Dlga-sa na parte em qu"l se •permltte, que se conserre gente prisioneira
15 annos.
mandou, etc. - Veruuetro.
O .SR. PRESIDE:I"TE: - E' nessa parte que
Foi apoiada.
trcam derogad:t:; as Cartas R6gias.
O Sn. OLIIT::mA: - Como eu s6 ouYi diO Sn. VISCONDE DE Co:o.-ao:;nAs: - Eu zer que se derogavam ·na parte em que se
apoio esta emenda. As Crurtns Régias, que se manda fazer guerra, fiz esta reflexão.
p.rctcndc:m revogar, tanto a que se expedio
O Sn. l'v!A.UQUEZ DE Ru:nACEXA: - O dipara S. Paulo, como as duas para :Minas, relto de defeza não pÕ'de negar-se a ninguem,
contêm dlfferentt>S artlgos, aMm do qut: tiiz .; j)Oi'tliüto se os Inàios nos vierem atacar, é
respeito á escravidão dos Indlos, o estes ar- necessarlo repellll-os com a força. E' porém
tlgos devem ser conservados em vigor. Eu prohlbldo o Ir-lhes fazer a .guerra. No caso
tenho aqui a de 5 de Novembro -de 1808 de serem os nvssos lavradores ou mineiros
(leu); ve-se bem que isto nada tem de pre- atacados, ·baTerá choque e podem ficar aijudicial, antes ·é omuito conreniente, que se guns prisioneiros; e que faze!" dessa gente?
consen-e. A Commlssão quando redigia este As Cartas Régias mandavam que ficassem esProjecto, não fez mais que ampliar o que se cravos por certo tempo; agora nfto se quer
pedia para S. Paulo, e para a Provincla de Isso, c se dc·termina que sejam considerados
Minas, segundo o que fü-ra rencido aqui na como orphilos. E' visto, que esta disposiçito
Camara, por Isso faz estes accrcscentamentos é a mais adiJJptada ás circurustancias dos Inque fazem dlfferir o Projecto da Commlssão dios apall!hados deste modo, porque todos sado outro, que lhe foi mandado, como porêm bomos, que estes mlseravels sem tutela, por
n:lo se tinha vencido no Senado, que se fi· algurm tempo, são absolutamente incapazes dn
zcsse eJCcepçüo de parte alguma das dispas!- se regerer c procurarem o necessario para.
ções de nenhuma das ·Cartas Régias, a Com- a sua cxlstencia; e por parte não lhes pódo
missão não o fez, porque se devia limitar ás ser applicavel o que se faz com os prisionci·
bases com quo do Senado lhe foi enviada a ros entre Nações cultas, em que ha trocas re·
mnterin; entr&anto, · eu voto pela emenda, cip.rocas, lnãomnisações, tratados, etc.; nada
porq~e me parece m nlto justa.
disto se p6de fazer com Indios, que vivem
no matto, e o que por ora se apresenta mais
Posto o artigo li. ·votação, foi ap- obvio é o que se ach~. estabelecido acerca dos
provado na fôrma da emenda do Sr. orphiíos.
Verguolro.
{) .Sn. l\I.~cQt:Ez DE C.\JLWJ:r.r•.\s: - Eu,
·Ao artigo 2•, que foi depois posto Sr. ·Presidente, ainda acho multo philantro·
{t discussão, dlssr
nico o não se fazerem os ,rndios nem prisio-

I

Sc~:S:'iO

de 20 dr. .Junhn

ut'iros ncin cscrnxos, porque entre c·n1 ·du· 1Ga~_;dnu::nt~J, t~ :"l'iictificnç:"io ,~Rpontnura cllJ um
vida se com esta philnntropin se peora a sua / pequeno espaço para seu nutrimento, e do~
sorte, quando .se .pretend<' IDI'llhornr; ctre!o animaes, que domt>Sticnm, <>llcs c!Jtt·am em
que se devem encnmr os commodos, ~uc re· i trn'bnlhos rumes, e <!llt:1o ainda mais razão
sultnm a estes homens com uma ou outra pra./ t~m de ver n utilldnde 'le braços, c não só
tlca., c escolher o que .Jhcs <produzir rnniort>S ! poupam as r! rias dos seus ·Jlrislonciros, como
1·nntagens reacs, attendendo áB suas .naturaes J são as suas g·uerra.s .iá multo ·rn.ra~ fóra de
Inclinações. Lendo-se a historia antiga, que é seus territorio!', porque .gr:tndes prcjuizos sof·
verdadeiramente a do .gocncro ·lnur.nno, o ho·j' frem em so apartarem ·1!c suas sementeiras,
mem passa por tres estados cm sociedades que por isso lhes cuHam multo .nJrLis, são
até chegar ao da clv!llsnção; no primeiro es·l mais temerosos de as abandonar, é pois e!'ltP
tado, os homens vivem da caça; e aqui a sua / o estn·do em CJUC se ::ch~m rstcs Indios, d••
industria se limita a fabricar n.rmas para I que agora tratamos? Pela maior parte os pri·
matarem os an!maes de cuja carne se ali·! melros de Caçador,;;>; e •' por isso ~ue scn·
montam; são errnn;tes, porque a caça ~c não do o mais f<:roz, r. se<vag.,m, tratam tão mal
encontra sempre cm um lugar; a.s cstaçoes do e tiram a vida nos brnncos que apanham.
anno, o tempo, cm ·que •lw maior abundnncia Vejamos agora que sé fC.r prisioneiro hnbi·
de animaes silvestres em uns ·J.uga:res do que tuado a costumes tão barbaros; trocal·o pelos
cm outros, não pcrnútte a estes homens que prisioneiro" !:rances que el!cs nos tenham
pcrm:wecerão em um só terreno, e por conse· feito? N:lo, porque nem c!!es os conscrmm,
qucncia nunca. se dfto ao trabalho de edifi· porque lhes tir:nn n vida, nrm apreciam os
car, sn.lvo alguma pequcnr. cabnnn, para. mo· que lhes n:and~rmos, porque Y:1o nugmentar
meutane~"mcute se abrigarem da chuva. Neste o numero ele boecas!
T.nrp;l!l·os Ji·tremcnte
estado mata sempre c não dfl quartel a nin· I entre nó;;? Tambcm niio: porque um homem,
guem, todo o homem estranho 6 seu inimigo, /que não sabe mais qur. cnçar, c que nunca
porque ihc ãiminue os meics de subsisteneiu, se deu ao trabalho 3lgum de outro genero,
comendo o que o selvagem podia comer. nenhuma industria tem pnra adq.uirir o sm·
Deste e>;tado passa ao de pastor, isto ~. ao ~cnto; noto tendo itl!:a> ;;e~1~o muito confucon.heclmento da arte de domcstic:tr, e criar sas de propricd:ulr., sem r~ent'êO al~;um, c se
os ani·maes uteis; então i:'L lhe é nccessario para .roubar l!1r; ,:; ncce,,; 1uio mat:tr, tambem
fixar um domicilio, porque tendo uma pro· o faz! O que :·e~tn. pois? l'ma tutela rigorosa
pricdade adquirida com trubalho (que são os debaixo das ''ist~s de quem o contenha dt'
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seus -a.nimaes) não n pôde facilmente conàu~

eontinuo pouco a ponco lhe façn. perder o:-;

v.ir, c como lhe custou fadigas não a desam·
para; não considera inimigos ·geralmente a
todos os homens, porque se estes lhe não
pretendem tirar seus anhnues, tambem ·ne·
uhuma razão se lltc apresenta para o;.; ataca·
rem tirando-lhe a vida com risco ·da sua; e
estt>S Povos Pastores podem ser l!mitrophes
de outros, c viverem pacificamente, se cada
um se contender com o ft•t:cto de seu traba·
iho, e se 1101' aiguma cnusn vem :1s mãos, e
fazer a gucr:ra, querem antes conscryar os
prision·eiros para aj.u<larem ao trab~lho que
t!rar·lheH a vida; tllm j{: c:!banris mais du·
radourao, c para terem qu<'m lhes ajude a.
edificar, assim como pal':L ;;unnla de seus
g·;,dcs faz-lhe. conta conscntt~ escravos; fi·
nnlmcr.te couscrrando-se n:;;;im estaeionnr!os,
" nilo lhe~ srndo bastanlp;: o;; vegrtncs do

llnbitos ·brutac;;, rJtle tê·m ar!quir!tlo; c é .pw·
~;ivcl que se possn n:·l1ai' quem se encarrc·
;;ue de tom~1· urn bruto, rr.m n risco de qu"
o assassine, sem que ,,) lhe offerep uma
;·antagem nmito rc:tl? Eu r!ul'ido muito, •'
logo prcciw algum lucl'o, que convide a qurm
se queira cnca.rrcgar de um tmbalho tão P•~·
noso, c at~ acrisolado. Eu nfto descubro ou·
tro seniio os servi~os do mesmo Indio, por
certo tempo, sendo indispensaYcl que este tu·
lor ou amo tcu.ha jurisdic~iio purn corrigir o
Tn<lio, em termos babeis, por~uc sem t>St~.
correcção i! impos.sivel que nm selvag·em, com
quem so u:1o pôde Tr!ciocinar, s~ accommod•~
ao trabalho, que tem sempre desconh.~rido.
Quanto no qm• ;;r ~rh~ estnh<>lecido acerca
dos orphfios, rn n~o :dto app!icm·el umn. J.cgislnçiio foit:1 pm•n n cduca~ilo de nm mr·
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nino, naseldo entre gente civilisudn, a um de IJllatar os prisioneiros porque lhe comem
He!vagem tirado do matto, tr:tzondo j[. h:•bitos ~a caça. Outras silo as causas desta icrocídabrutacs, c sem id&a algumn de moralidMle ! de, e que me p::.rece que se devem rémovci'.
c brio, uniccs princípios que conduwm ao Tem.po houve, c n:io é de seculos, cm que d~
bem sem castigo.
S. Paulo sulllram car:wanas com o unico f!Jt.
O SH ..S.HunxJso: - O nobre Senador 1 de fazer Indios c:~cral'os, pelos .>crtõcs, a
fez ·no seu discurso a applic:tção du 'historia quem traziam e vendiam sPm escrupulo al·
do gencro humano ao caso, ·de que nó~ nos gum, e dos qua~~. os seus desgraçados de·
occupamos, considc-•·ar.do os difforentes esta· c~ndentcs aindu existc!ll bastautes. Eu os OUI'i
dos, por que o J1c:nrm passa. até chegar [L ci· na. Provincia de .Mntto Gro:;so, e fiz com qué
vilisaçilO. Considci'ou estes estados isolad::.- s~ désso libordaàc a muitos, at.; .por dcnua·
mente, e dcixcu ~t~~ muitn5 graduaçút"s, que cias m:t.ndadn.s c.xp:·essamünte peics caciqul::3
se <:ncont;-am entre uns .~ outros; e ultimo.- de nl;;amas Hor<:as. r-:stas pcsquiz:~s do es·
ment~ partio do. hypothese, de que os Indios, cravos, ])ara. w; CJ!Hlc,; se entranhavam os
que oe faz;,rn prisioneiros s;io os do .primeiro Sertar:ejcs pelo~ rnattos, !oram l!.S que deram
estado, ist.o é, de pummcntc c:>~;aóorDs. Per- lugar <. deswberta das :O.I!na~ de Cuy,Lbá e <.h:
doe-me o nobre Senador, mas ou creio que Goyaz, como todos sabemos. O:> Ind!os cm
n2sta parto cst:'t illudido cu mal inforn::ado; ~rande parte estilo ainda persuadidos que e-ste
porque, quanto u mim, j(, hoje ·não ~:nccntro curso durarii c porque r~:almontc ainda existe
)J:ção algtJmn. indigcna no Brazil puramente ..:~:;cancla!osamentc; e com e~ta .JJCr::;uasrLo, qu,~
cu~ndores, c 110 estado d~: ferocidade, que se :t:lmira que clles nos tratém com ferocidade?
lhe suppõc; tcdos têm ruais on menos indus· Soju-me licito dizer oue nrcsidind<l á Proviu·
tri~, além da -do fabrico de suas arma:;. Al-I ::ia de :\fa tto Grosso. co~segui u a.mlza.dc e
~uma expcricnda, que adquiri l'iujando pc:o pc:rfcita .paz com l'arias Hordas, logo que OR
interior do Dr~zil, :r..1e faz avançur est:L pro· ;ndc persuadir que os n;1o ofienderiu nem por
posição. Os Qualcurus, Xa~ão muito gue:-rci- 1:1 ;•ndir o seu torritorio, nem por consentir
ra, que habitu :::s ma;-gcn:; do rio Parag·uuy hdio~ detidos cm escr;widiio. OccJrro ainda.
de um o outro b.do, foi desde muito tc:np~ o:ttra cousn, que traz comsi:;-o muitas vezes
1
conhecidu pelo nome de gentio Ca1·al!ci:o. 1 d0sonlens fat~eH. Philosophos Wm ha1·ido que
porque sempre creou grandes manadas de c::L- I a;·au~:tram niio ser o erima nutural ao hova!los, de que fuzcm grunde caso -na gu()r.rn, j mc:n, c o p:-etcn<lem provar com us )iaçüe.>
c uur. .·bem tcn1 gran·de por;;li.o de gado vacc:um, :;:~lvngcn!:J, e~t cston em opiniflo coutrarin. c
1
de que comem a. r.arne e \'endem aos Yisin:tcs j ~'·Ullo facto,; que pro;-anl que o rcubo de um"
n tr0co de ferro e de alguns pannos, agulhas, ! ! ~:dia, princi'P:i·1illel1te Si) entre os seus 6 tida
linhas e outros objectos; cs que habitam nas j p:>r pGssou de qualidade, é cupaz de acccndcJI'
margens do Tocantins conhecidos .por Gcnl.!o 1 1::na desastrosa ~ucrra c torna.r muito dura·
canoeiro, porque íahricam canôas, em que r~-~ ,·,~I o espírito de ·vingança, passando_ o liioti;·o
zem longas viagens pelos rios, o se armam ,~;n tmdiçfto dJ ;::craçfto em gcraçao. Eston
po.ra faze~ guerr~ 111u~ longa_ dos seus l:<res, ;EJrtauto em que a rcmor,iio das ca~1sas, qu,·
têm esta mdustrw, alem de mzcrem tambem I tc•nho apontado é o que mais e!flcazme1Ho.'
suns p!antr.ções. Os Bororós, que vivem cn-~· p'i<le conccrrcr pam faztlr clesapparf~Cr u b~r·
tre as imrucdiaçõcs de Cuyabá c 2\Iatto Gro,;so b:,ridado, que se encontra nos lllfhgenas uo
têm tambem crcaçõcs de gtLdo~. etc., c todas llraz!l, onde no meu entender já niio existem
estas nações s!'to mui guerreiras e u maior /1:esse estado primitÍI'O de Povos l[lUramen_tr
parte das vezes nii.o ti<lo quartel aos prisio- 1 eaçadores, c crrantea. Estu n1esmn Reso!uçao
neiros, ou cst~s sejum de outras Nações ~el· 1 ~·) a sua disposição fór communlcadn a al\'agons, on brancos; n;1o é logo a ferocidail~ l~;uns Indios, de maneira que n possam endos Indios nascidos do seu estado infantil na tender, estou em que ha de produzir ·bons
doce idade, quero di~cr por estarem aiu•l:1 j c-:·rcitos, fazcnrJ(Hle·liJes c~onheC"cr que o actu~!
no estado de POI'OS caçadores, a qual o nob1·c / Go;·crno :cm cn1 ;·ist.1S o mclhoram•~nto da.
Senador diz que é inhcrcnt.c a barbari<l~'-"' i ;;u~. ;orte, e tem pl'nhihi•ln que Tndio 11t:nhnn1
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soja do cm em diante escravo. Fuça o Gover·
no recon1mendações a e-ste respeito aos Pre·
sidentes de Provlncla, que cUes tam muitos
melas de fazer chegar o seu conhecimento
nos Indios, que lhe ficam proxinws; mostre·
se-lhe& que o nosso systema está mudado a
seu resp~ito, que elles biio de tambem olhar·
nos de um modo differente, do que o têm
feito até aqui.
Por dar a hot·n ficou esta materia
a(!iada, e o Sr. 'Presidente marcou
Para n Ordem do Dia:
1. • Continuação adiada.
2.' O Projecto do :Lei impondo penas aos Importadores de escravos.
3.' O Projecto de !Lo! sobre o Juizo
dos Jurados, offerecldo 'P~lo Sr. AI·
meida e Albuquerque.
4.• A Resolução do Conselho Geral
da 'Provlncia da Bahia, crcando es:!<>las de ,prim,eiras lettras na dita Pro·
vin<:ia.
LeYantou·se a scsnão 1ls duas I:orns
e 3 minutos.

roulettcmdo as seguintes Resoluções do Con>clho oQ,~ral ela Provincla do Maranhão, o aDproYatlas pela nJesma Cam:u·a: 1•, restabelecendo na Capital a Aula de Commercio, que
deixou de existir; 2", mandando lcrantar u1u
telheiro ,para a 1·enda do peixe, cm uma dns
prnças já ·designadas pela Camar<L llfuniclpal;
3•, para serem dias de publica festividade os
dias 29 de Julho c 13 ,de :Maio, anniversario
da •Proclamação da Independcncia e Juramcuto da 'Constituição; e a 4•, para que OB
pc,;os e medidas em toda P.rov!ncla sejam
iguaes ncs da Capital.
Ficaram sobre a !IIcsa para cntr<Jrem em ,discussão.

o l11esmo :Sr. 1" Secretario leu duns Fe·
licitações: uma da Camara Municipal da
Villa do .S. Carlos de Jacuhy; e a outra da
Camara :\Iunicipal da YiHa de ·S. João d'El·
Rey.
Foram recebidas com agrado.
O ,Sn .•\1AHQUEZ

DE 1:-;riA~!UurE: -

Parti·

cipou que o Sr. ::Yinrgucz ,de Palma se acha

incommodaào .
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Ficou o Senado inteirado.

o ,sr.. Pw>s!DEXTJ~ com·idou o Sr. Vis~nnde
do Rio Vermelho 1para supprir o lug::.r do
DisC'UBBáo do Projecto de Lei imponác Jll~nas Sr. ·1" Secretario, que não com:parec!a por
aos importadores de escravos. - Discus· se achar incommodado.
são dc Projecto de Lei sobre o Juiz dos
o Sr.. 1" SEcnETAnro leu um rcguerlmcu to
Jura.dos.
de Valeriano Garcia );!onte!ro, pedindo C,trta
de Cidadão Brnzilciro.
Fallaram os Srs. Senadores: - )larquez
Foi rcmettido ti. Commissão 1le Cou·
de In.hambupe, 2 vezes; :\Iatta Bacollar, 1 vez;
stituiç:1o.
Almeida e Albuquerque, 10 vezes; Barroso,
Continuou a 2' discussão do P~o·
1 vez; Marquez de Bar-baccua, 2 vezes; Ver·
jecto
de L<,i, revogando a. Carta Ré·
gueiro, 7 veze.s; Visconde de A1cantara. 1
gia
de
5 de Novembro de 180&, q,le
vez; , Rodrigues de Carmiho, 1 vez; Presimandt\
declarar guerra aos !ndlos
dente, 1 rez; !lrarqucz de Caravellas, 5 vezes.
Bugrcs, que nu sessão antccedentll
havia ficado ndiado pela hora, c senAchando-se preseu.tes 28 Srs . .Senado
success!r:omente lidos os artigos
dores, declarou-se aberta a sossão; ~.
3",
·1'', 5" e 6•, ninguenJ houvo que
!Ida a acta da anterior, foi approfali asse cou tra elles; foram portanto
vada.
npproyados assim como todo o Projecto
para passar (L ultima discussão.
o Sn. 1' SF.CRETAIUd leu um ofílcio do 1'
Entrou
depois cm ultima dlscu~sil.o
Secretario da Camnrn dos Srs. DGpluta-dos,
l'IIES!DENCU

DO

Sll.

ll!SDO
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o Projecto de ·Lei impondo pt.nas nos
2.• Os in.fractorcs re:;ponderão cada um
introduetores de escravos, e pedindo por si, c por todos.
a palavra disse
3.• O remanescente da.s multas, que se
1
.
j deve applicar aos expostos, devo ser depois
O Sn. CW:Arr,t B-tcELLAn: - Esta emendai de dedu~ldas as despezas da Fazenda Publica.
fJUe diz - são livres os que foram Introduzi· - Salva a redacçiio. - Almeida e .-ilbuqucr·
dos depois do Tratado - não me pa-rece ter que.
lugar: c julgo que o artlgo deve passar como
Foram apoiadas.
está, porque o fim desta Lei 6 impõr novas
O Sn. l3Aono~o - Nada direi sobre estas
penas aos contrabandistas de escravos. O
Tratado não determina quo os escravos im· emendas, :porque as acho multo conveinentes.
portados depois dclle fiquem livres, o que li Como porém tenho de votar contra uma emen·
diz é que os importadores tenham a peua útJ da apresentada na 2• discussão, quero dar a
Pirataria; logo esta emenda não p6de .refc·\ razão disso. Af!irmou·se que o Tratall.o da
rir-se ao Tratado, c para esta doutrina ter I abolição do Trafico da Escravatura servia de
lugar, ho. de ter o ~cu effelto depois do. pu-\ norma pa.ra regular esta materia. Já um ii·
blicaci'to da presente Lei; é portanto desnc· lustre Senador dis~e que o Tratado s6 diz,
I
cessaria.
, que fica prohibido o Trafico, impondo :10s
O Srt. Ar,)LE!D.~ E A.r.nuQt."EltQtTE: - !\!o 1 violadores a pena de Pirataria: outro nobre
Tratado nii.o se fez cl'prcsr.a a menção de \.Senador contestou isto por se referir este
que são Jlv·res os escravos, mas refere-se aos Tratado a outro~. e o}hando eu para o .de
outros que positivamente o determinam: é 11813 nrio vejo a materia mais clara! (Um no·
portanto o mesmo que se dissesse no ultimo j !Jre Senador disse quo 'havla outro Tmtado);
Tratado; c uma \·ez dito, cxeusado 6 repe- s~ 0 h~. nfio 0 tenho na minha collecção: mas
tir·so ·agora nesta Lei por isso eu tambcm \ deixarei essa que!!tão; porém ainda digo qu~
julgo desnecessaria a emenda, c voto contra tcn.ho cont:-a a Lêi um püútlt:t·o:;o argumento.
1
e!la.
1 ~.J'em tudo o que é ut!l (: bom; ser~ utll, cu
Fallando agora sobre o ·Projecto, eu o I não duvido, e!!ta Lei, encarada por alguns la·
acho de mult:J. necessidade, e desejaria q~1C) elos; maa no todo, lon.ge de ser boa, é noellc passasse quanto antes; lembrava. porem 1 eil•a, porque ,p6de ar.rast:J.r gravlssi·mos dam·
algumas prov!üencias, que ainda me parecem nos: todo 0 Norte do Brazil está cheio de
precisas. Se a tripulação que vier e:n um na· escravos introduzidos depois do T:atado, c
vlo :para o Brazil fôr escrava, c ner com o 1 ,crii. bom que de um golpe se resntuam to·
destino de \'Oitar, é justo que se não a.pprc·/ cios á liberdade? De duas uma, ou se deixam
heuda, mas se cá ficar, 6 preciso cautela para flc~~r no Brazil, ou se .hão de mandar para
nos não l!ludirmos; creio que além disto qUD f<ira: se cii ficam, ponderem-se bem os males
a responsabilidade dos infra;:tores se dcYc fa· (]UC viío causar 50 ou 60 mil pretos forros sem
zer cumulativa., Jsto ê, cada um dellcs deve meio algum ele subsistencia; c devondo logo
responder por si, e ~or todos. Finalmente me \no outro dia comer, por~.ue a fome n~o d{L
parece ta:llllbem prectso que se declare que ~ de espera mais de um d1a, quando mmto, e
c.ppJicação das multas a fayor dos el'postos I isto no tempo presente om que ha tanta gente
s6 deve ter lugar depois de deduzidas as des·\ wal intenclo.nada... Eu nf~o di~o o _:esto
pezas, que a Fazenda Publica houver de r~: porque todos nós o sabemos! Ora se ~ao d~
zer. Neste sentido eu mando ii. :1-feso. as Dll i mandar para. fóra, que despeza se nao vat
nhas
; razer já, e de uma 1·ez, con1 estes tran5Por·
I:~m:;oAS
i ;·~s? Digo que já, porque qualquer demora,
j por pequúna que seja, p6de trazer os mesmos
Para se collocarem onde convier:
., ! mnles que appareceriam se os delxa~semos
1.• Os escravos que vierem como parte ~·~ i ticar, e quando isto se queira fazer mals tar:
·puln~a·o não poderão ficar no Brazll, "~ ! tl, J''• se não acha nllll'hum, porque devemos
~
.
t I Jr~· I ~. '"
i
t
vez
deli e n:w tiYerem F" lullo na mesma r pu ... •·~tr.r certos qnt> nonhum quer r ou r a
.
.,
"•. terra.! Demais, que .gravlssinlOg
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prejuizc,; se n:1o r:lo e::usar a tantoH lwbitiLnte;; dl.· 1Jrazi1, que JlOs.-:udn CHlâi e~\!l'í·"!.\'G:;
em lwu. f,~! Pinnlmcntc se a Coustituir:fio nc::i

diz qu~ õr: não faça Leis :;om utilidade publica, co:n multo maior razJo sB niio düve1:1
fazer QUr!llto dl•llas resultar damuo 1!a orde:n
cios qup por c:;tu. s~ apresl~ntu.m.

O S::.

:ILIHQl1'r.

PE

B.I!WACJ;:u: -

Não

é no1·o que uma emenda postn no fim d:t
discuss:io de Ullllt. Lti, é capaz de a fazer

cahir c::: toda~ n·s suas disposições: agora
1ncsmo ;;;;: rio cw lngb.tcl·ra. um exemplo dcs·
tes: passando a Lc! da reform:t na 2~ dis·

de nós tüo horrorosa scena! Voto portanto
con.t.ra a êlllenda, quc tira a e.stn Lei d(} seu
nnico fim; isto é evita·r o contrabando pam
o iuturo. Pelo que pertence ás tres, que acab~m 1le ap:·cscntar·se, eu as apoio, nenhum:1
duvüln. ten!Jo em que se approYem para serem colloc:alas onde melhor com·cnha. A 1•
não me p~rece essencial todavia, porque a
sua dlspos:çüo se de1•e verificar na entrada
ü snllilla do navio; p[;l'om como é ]Jara maior
r:xp!ic::çilo, póde p:;s;;a;· sem inconveniente. A
2n Justn. é, ponjuC ~tu~·menUHlo o numero de

rr:s.pcns:.tveis toi'nam uns fiscaes dos outros,
c
:~.:..~~:~!c·;~:: ~ r:,;;~~~Il'a!lQa do cum-priznento tia.
eus::::io, !wuw-e urua emenda a mn~t d:~s bn:ws
d:.L Lei, que ·dispunha nno pas:.;~s~r.~ o !lU!lle!'O L0i. A ::·• tn.mb~m G muito conveniente, pois
de Deputados de GOO c tantos; c cota base ~tli· ciaro é que a l•'azcnd:: Publica deve ser
niio d(:v:a ser alterada, porque a el!a tinha
!1Jostra.tlo t~ Xaçfto o seu consenso, n1cstra.ndo
por out:·a p:trtc o Rei desejo de condescender com a op!uiilo public:J. Todnvia um ~rcm
bro 11~!.1:: pr01pôz no fi1n da discussilo uma
emclHht ;Ht:·u. QUC cn~ c:ertos lugares, cujJ numero tiL· !utbitrmte~; el'a t:d, houvesse cõrto
numero L!·: Deputado..;, o qnc rdLcrou a lJ:tsc
adopturl~'.. :; <.::.!:Jü tJ qu0 d:1!li n~sccu um rc·
Sll!tado, que nada menos produzi::> que a db~oluç~o ào Parl:.tmcnto'!
Quero subo e.sta
emenda posta aqui .o que produzirá? Se e!la

iauernnisada de seus al'ancos, e despezas,
porque do contrario, l'inha a ser multada pclos contrn.1.J.1ndos em favor dos expostos. Eu
I'Oto portan:o pelas trcs emendas, pronunf'inado-mc eontru a que se ol'fereceu no 1" ur-

tigo un.

~ 11

discussão.

0 •SJ:. YEHGt'EIJlO; - A Lei jHLrece necess:.u·ia; ·mas ct~ seu olJ!'i3'~ll1o ::. votar contra.
e.sl~~ prim0irn. t:menda, porque :"le
Dllu. t0111
pc.r lim rr!tificar o Tr[!.t:ldo. n~~uu. mais inutil;
e se est:tbe!eccu uma pen:t no1·u para um dciicto j:'i commettido, deYe rejeitar-se por ter
passar, 'll1C males poderão nascer? Da minha un! effelto retroactivo. Quanto u estas emenpart0, (·t: ju!go gran:s dnmnos os que a sua das, ultimamente aprcsenuulas, posto que cu
doutrina ;p6de produzir!
Sr. Presidente, o as julgue toclas justas, a primeirn. nilo me
Projecto tem por fim o c"vilar o futuro coa- parece neccss:nla, porquanto logo que os estrabn.n<lc' tle escra\'OS, e a providencia QUD cravos ,·inc1o~ com n. tripularão do IH~vio vie·
para isto dá é o aggranu· as penas nos trans- rem por turra, estão comprellcndidos na disgressorc.> no futuro: tudo o mais 6 alheio posicão <;l:<'al dos pretos importadús para o
do seu objecto, tudo é extempora.neo; multo Brazil; libertes ficam, e os ~cus importadoIouvavcis são os sentimentos philantropicos res sujeites ús penas da Lei; quanto ao 2''
dos nc'ilre~ Senadores, que querem a liberda- eu convenho na sua ma.tcrin, Inas c:omo estii
de dos A[ricanos illlJlOrtados para o Brazil, salnt a redacção, é nccessario que ulli se
rlepois 2,1 expiração do prazo marcado pelo exponha com maior clnrczn; pelo que reliTratado; eu tamllcm tenho os mesmos senti- peita á 3", é materia que não admltte dumentos; mas tenho por outra parte o senti- \"idu, m:Jo nada se perde em que se declare
mento der.; maleo, que de1·em cuhlr sobre todo quo a Fazenda Publica seja pré1·iamente ino Dmzil, principalmente nas Provlncias do demnisacla antes de se fuZél' applicaçào do
Norte, m..'lles rtuc se antolhnm a. qualquer que importe das multns :1 f<n·or de ninguem; salfizer pequenas rcflexiX,; sobre as conscquen- ~·os os denunciantes, porque do contrario
cias qu,; hiio de resultar de nppareeerem ue nunDa. os t0rc!no.s.
chofre milhares ue pretos forros sem offlcio,
O Sr.. Yrscoxm~ ·IJE ALC.I~T,\Jlo\: - Eu esn:l époc:t em que o Gonrno não tem toou a tou pcrsu:tdido, Sr. Prilsidentc, que pelo que
força ;;::,·sica c mora! para os conter e aos toca il. ln troducção de eRcravoR nOI'OS, Afrlcaoutro.; " quem ellcs oeduzam! Deus afaste nos, temos sufficicnte legislação, porque n.
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:: Trat:~d0s sobre este mesmo objecto, accresce tem; seja pois para todos a mesma quantla,por
a Lei de 1818, impondo certas penas c de- cabeça; esta quantia póde comtudo S8" meciaran:o !ines .todos os escra:os, que contra/ nos de 200$000, porque com e~feito é forte
o sentido do TI atado fossem Introduzidos no/ para ser paga, como ha de sm· multas vezes
Drazil; se assim é, para que se introduz nesta pela Fazenda Publica; póde ser de 100$000,
Lei a materia do artigo 1": nada traz este I ou quando muito de 150$000. Finalmente as
artigo senão pôr em duvida a intelligcncia ! emendas ultimamente propostas pelo Sr. AI·
das Leis anteriores, quando diz que daqui em meida c Al·buquerque podem todas formar um
diante são livres os escravos, etc., pois que ! só artigo competentemente redigido;
pois
p:n·ecc seguir-se qne o não er:un at~ aqui: e i que a sua ma teria me parece justa. Com estas
foi para tirar esta du\'ida, que naturalmente modificações acho que a Loi póde passar; para
I
apparece como é que en propuz a minha ; o que eu mando á 1!esa esta
e!l:enda; por&m tal duvida se não póde sus- :
citar sem que o artigo appareça, pois que n ;
J.e=:'i~lação passada é c Iam ( comta:ll'to que
por· esta Lei se não escureça) caia nesta dis- ;
:Proponho que as excepções do artigo 1•
cussflo o 1" artigo, que fica desnecessarla a : passem Jw.ra um artigo no fim da Lei, ·suppriminha emenda. Póde a Lei principiar pelo: mldo 0 primeiro membro do dito artigo 1".
artigo 2", que passará a ser 1", e é onde eu/
o artigo 2• seja o 1" desta Lei, e a. pena
. julgo que cabe prol'idenciar sobre a materia, · cominada seja além das impostas nos artiisto é, aggravando as penas impostas na Le-: gos 177 e 179, do Codigo Criminal, a perda
gis!ação anterior, por não serem estas bastan-' da embarcaçftu, c de pagarem as dcspezas
tes a contrabalançar a cubiça dos contraban-. da sustentação e reexportação, etc.
Lil:;tas. Tamberu con I' irei na ma teria do 3", : Ao arti-go 3• membro ·1" accrescentaria, e
com a differença que eu diria, que, além da os que receberem em sua casa.
pena imposta no artigo 179 do Codigo, fosse' Ao artigo 5" e s• refunrllrin em um s<i aro delinquente sujeito á de contrabando, ap-: tlgo, e a pena de ambos os artigos reduzirin
plicada no artigo 177; e porque a Fazenda' a 100~000 reembolsando-se a Fazenda Publica
Publica se compromette a adiantar o prenlio: pelo ~rod~cto das multas. - ViscouJc de "Uno denunciante, par:J. segurança dc~t~ fosse ' cantara.
tambem apprehendido o navio em que os es- i
o Sn. AUrEIDA E AUJUQUE!IQcE: - Eu
cravos são conduzidos; o crime é de gravissi- ' não comprebeado como se possa supprmur a
mas consequencias para o Brazíl, e a pena : primeira parte do artigo 1", segundo se di~
deve ser proporcionada a estes effeitos, to- na emenrla, sem d~>st.rnir o fim para que é
dos os castigos são justos, á excepção do de I feita esta Lei: quer-se que os contra:bandlsmorte; devem pois ainda os importadores pa-! tas de escravos tenham certas penas, mas
g~r a sustentação dos escravos, em quanto i nada se ha de dizer sobre o destino que deve,
existirem no Brazil, porque não se declaran- ; ter a fazenda apprehendida, diz-se que j(t nos
da isto introduzir-se-ha em grandes duvidas · Tratados e na Lei de 1818 se mandou que es·
acerca de quem os ha de sustentar. No artigo : tcs escravos fossem livres; assim é, mas qual
·!" creio que se deve tambem declarar coma : 6 0 mal que resulta de se dizer tambem aqui?
r~o deste crime, nito só aquelle que aconse- : Eu acho ao contrario muito conveniente, por. Jhar :t cmpreza do contrabando, como aquelle que como multa gente fica sujeita ás penas
que admlttir cm su:t casa escravos ;-indos ; que esta Lei impõe, deve o preceito ter a
depois desta Lei. Parece-me mais que os ar·: maior publicidade posslvel; seria para desetigos 5• e 8" se dCY!lm refundir em um unlco, : jar que esta determlnaçfto fosse Ilda na sapois que não julgo differcnça entre os Mari·; hida dos navios para que os :Marinheiros, que
nhelros, Contra-:\festrcs c Guardiões dos na- · niio sabem ler, nem ouviram nunca ler os
. vias, c outro qualquer Cidadão que dcnun- Tratados, se ficassem sclentes do que agora
1
ci:tr 0 contrabando, para se estabelecer d!f- vai estabelecido. Ouço agora fallar cm tamde penas Impostas a tantas
: fcrença entre O"• premies .,nue se lhes .promet- · bem nuantidadc
.,
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tia! v as as emcndus:
venceu-se CJUC
pessoas, c até a quem aconselhar o negocio
sim.
do trafico, que me parece mais simples en·
forcar logo os infractores. Sr. Presidente, o
~." A emenda substitutiva do Sr.
Visconde de Alcantara, approvada ntL.
Codlgo já estabeleceu penas a quem escra·
2• discussão: não passou.
vise pessoas !ines, c como as que agora mar·
ca a Lei são 1bastantes, tudo o mais <l excesso.
3." As emendas offerecidas nesta
discussão pelo Sr. AJ.meida c Albu·
Eu 1·oto pelo Projecto corno está, e com as
querque: foram approvadas.
unicas modificações que propuz, que não a!·/
terando a esscnela da matcria, servem para a
4." As emendas offerecldas pelo
tornar mais clara.
.Sr. Visconde de Alcantara: foi ap·
O .sn. VEHOVImw: - ,sou de voto que se
provada s6mente a 2• ;parte da ·l'
1
emenda aos artigos 5" e 8".
adoptem as emendas que apresentou o nobre
Pcdio então a palavra, e disse
Senadoi", que acaba de fali ar: e!las silo meramente de Redacção e fazem a materia mais /
lntclligive!; pelo que respeita ás que urti·!
O Sn. RoomauEs DE C.utrALIIo: - Como
mamentc npresentou outro .fllustre Senndor, /Membro da Commissão de Redacção requeiro
direi que me pronuncio contra a primeira. A · que o Senado declare a mesma Commissão
suppressão do primeiro artigo, ou parte de!le autorisada a aclarar esta parte da Lei, onde
tirava a esta Lei uma ·base, que faz a sua,. se falia em que deve fazer a despeza (leu):
Principal defeza. As Leis anteriores prohi· conhece-se a mente da Lei, mas acho a ex·
bem o trafico dos escra1•os na Costa d'Africa, posição um pouco escura; e porque julgo pre·
mas esta acaba totalmente com a sua intro-j cisas mais algumas poJavras que aqui não es·
ducção no Brazil, qualquer que seja o lugar I tão, parece-me que a CommissfLo d!lverá parn
donde venham nós estamos cercados de Xa· : Isto ser autorlsada pela Camara, para o que
r.iics que têm grande numero de escravos, e I rogo a. V. Ex. o haj:J. de .propõr.
se se não d6sse esta providencia, teriam el·
O •SR. PRESIDE:I'TE: - O nobre Autor do
Ias um meio de se descartarem de!les com Projecto é quem melhor p6de dP.rlnrn.r o s~u
grave damno nosso, e com esse pretexto se esplrlto.
commetteriam mll abusos, que só cortados
O Sn. ·:\!ARQL"EZ I>E BAimAcExo~: - As
pe!:J. raiz se podem extirpar. Sendo pois o 1• I emendas postas e approvadas nesta Lei, cono que contém esta base, a mais interessante I têm todas as condições de se co!locarem on·
doutrina da Lei, por fórma alguma deve ser de melhor conviesse: tem por conscq.uencia
supprimido. Pelo que pertence á imposição a Commissiio de Retlacção toãa a Jatituae
das penas. deve notar-se que os dias de .pri· para o fazer como entender; o que se quer é
são, multiplicados por cada um dos escravos, que a mente da 1Jei altere, á. vlst:J. do que
dão talvez uma prisão perpetua, consldere·se foi approvado a Commlssão tem o poder dls·
uma carregação de centenas de escravos, e crlclonarlo de o exprimir nos melhores; e
ver-se·ha qne teremos um producto maior que I mais claros termos que julgar conv!lnlente;
numero de annos que qualquer homem p6de clausula que ordinariamente se põe nas emcn·
viver, e então teremos uma pena que nlu· das de - Salva a Redacção - é para que
guem pódc soffrer, accrescendo a Isto a pri· a Commlssão redija a matcria do melhor mo·
são que resulta da accumulação da multa, do que entender.
que se não póde pagar, como multas vezes
O Sn. Ar.MF.IDA E ALnrrQuEnQuE: - Pedi
acontecer:\. Esta mesma multa de 200$000 por a ']lalavra para lembrar que esta. T-ei foi decabeça é ta.mbem mnito forte, depois da perda clarada ur.gente; c eu não acho que a duvida
da carrcgaç:io! Como 6 pois posslvel aggra· proposta pelo nobre :IIembro da Commissüo de ·
\•al·as ainda mais, como agora BP- pretende Redacção deve fazer embaraço, que faça denas outras partes da emenda ultima? Voto J morar alli a Lei com dlscussõe5 entre os
porta.nto contra as emendas ultimas.
nobres Membros (leu o artigo); eu não vejo
O Sr. Presidente propOz:
aqui obscuridade alguma: - os que coopc·
1.• ;Se se approvava a Lei em ge· rarem - -6 phrase conhecldissima; c não scrnl em cn.da um dos seus arti~:cs, · póde mudar para outra mais clara; creia.
1
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portanto que dc1•e ir como aqui está, parqué
todos entendem isto; om!im eu que requeiro
é que so dê andamento a este uegoclo, ·que
foi declarado urgente.
O Sn. PnEswEx-n:: - Creio CJUe está e~clarccido o nobre .Membro da Commis.são.
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· mais vropria para este objecto. Quanto á prl·
melra .parte, cu acho esta Lei intempestiva,
porque tendo-se apresentado n:t Camara dos
Deputados 3 projectos de Codigos do Processo.
sabemos que se mandaram refundir em u;u,
e que a Commlssão encarregada deste traba·
lho tem recommenda~ão para o apresentar co;:n
Entrou em 1• discussão o Projecto brevidade. Ora sem sabermos se esta disposi·
de Lei lettra .M, sobre os Jurados, c ções, que agora appare:ccm aqui, hão de fic::tr
depois de lido pelo Sr. 2" Secretario, ou não cm harmonia com que naquellc Codigo
disse
tem de determinar-se; como é que vamos dls·
cutir um provisorio, que até talvez se não cht!·
0 SR. AL)mrv,\ E ALnUQUERQU!l: - A' !h>· gue a ·pôr em pratica, por j{L ter apparccido
· cessitlade deste Projecto é conhecida: elle póde o Codlgo, quando esta Lei estiYer sanccionadll?
dizer-se que não contém materia que já aqui Ha de mandar-se o Codigo, que é um systema
não fosse vencida, ou que não seja sabida para completo, •para se pôr cm harmonia com o dis·
que -tem algum conhecimento de direito: o posto nesta Lei? Eu entendo que não,
que aqui lia de novo é a reducção destas dou· porque as mudan~as, ainda que sejam peque·
trinas a um processo simp'Ies, que não admit- nas, em um systema ·connexo cm todas as
te materia nova entre nós, mas que· é usada partes, tornam o mesmo systcma sempre dil'na Inglaterra, tem merecido o elogio de mul- ficultos:o: logo h a de rerogtLr-sc cst:J. Lei: c
tas Nações que ainda a não adoptaram; cor.· ser{L conveniente estar a gas~ar tempo na cc::·
·siste esta doutrina na formação do Jury para tcza de que não ha de sen·ir, na discussão tlo!
julgar os crimes estrangeiros, compondo-se et1! um Projecto de que Ira, on 8erYir por pou:o
park; dos Juraãos Nacionaes, c parte da Na-~ tempo? Nada me parece tão inutil ou ant0:;
ção do ·Réo; esta pratica, em que imitam::~s prejudicial, porque o dispcndio do tempo
uma naç~o muito !là!:mtada, tem dcL~ai;; pura inutii, e unia lamentavel perda! :uas ainda
·nós a vantagem de fazer desappare~er o h:!· assim, eu acho que o Projecto não p6de Pll'·
milhante privilegio que ainda concedemos a0;' sar como esui, porque a base que para ci:e.
Inglezes de terem consen·adores nomeados p.:;,· tomou o seu nobre Autor, me parece dcfc;.
elles, pois que deste modo lhes damos o equi· tuosa. Foi-se tomar a base estabelecida n:1
valente que no tratado lhes promettemos do Lei da Liberdade da Imprensa. Eu votei po:
iii-t:~illu cuu::~ervaüor; eu creio que o Projecto esta base naquella lei, c fui de parecer que,
está concedido de modo que ·possa passar; se sendo a!li em Jury mais restricto, foss::m
todayia appareceram algumas observações, eu os Jurados: eleitos por eleitores; hoje, po;·ém,
fallarei então sobre ellc, em particular, dando confesso que o grande defeito daquella Lei
-as razões que teve em vista na organízaçf\o para a sua execucão, que tiio rJcsgrar:adn. tem
sido, nasceu desta base: a cxpcriencia o tem
de cada uma ãns suas partes.
0 .Sit, C\IA!iQUEZ UE ·CA!tA\'l;r.I.AS: - :\"iio 11>1 sobejamente mostrado; mais ainda naquc!la
duvida, Sr. Presidente, que o Processo do; Lei se póde admltlir a desculpa de que ne .a.
. Jurados, é reconhecido pelo melhor, porqu~ todos os cidadãos são capazes de julgar da
segura os direitos de cidadão, livrando-o de criminalidade de um escripto, pois que pan
soffrer a .pena que é só destinada para o cul- isto se carece alguma instrucçfLo, ao menc>
pado; a innoccncia triumpha, assim como o que se entenda ·bem o que se lê; esta sahld J.
crime mais claramente apparece naquelle que porém que alli se p6de dar, desapparece ·1~
o commettcu, para soffrer o merecido castigo; todo no Jury para julgar dos mais delict,,,
no que a Nação tem tanto Interesse em salva1· onde se buscam outras qualidades nos Jurado.•.
o innocente. :lias: a questão que agora se apre. Estas qualidades são, em .primeiro lugar, a
· senta 6 da conveniencia ou dcsconveniencht moralidade e Imparcialidade; em 2", capacidesta lei no momento actual; e depois, quando dade para. conhecer, á vista dos jornaes, q u~
Isto se decida pc·Ja affirmatlva, veremos se a se 'lhe apresentarem, se .Pedro ou Paulo com· base sobre que o Projecto está calcado 6 r. n:ettcu um certo delieto. Que regras, pois.
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poderemos :~chu.r para rcrific<Lr e:;L<W:I qua!i- l que todas as causas sejam julgadas por jura.
dndes nas pessoae:;, Que devem ser Jurado.;? · dos; foi sobre isto que cu organizei o ProJc·
E' iudispensavel ir, nito a averJguacões lmmo- cto, !Imitando-me por ora no crime, mas nem
diatu.s dos sujeitos, porque isso é absolu:,•.- por Jsso deixo de conhecer que é muito .po~
mence impraticavel, mas ás cousas que podem sivel estabelecei-os no Civel, como ainda es.
influir pu.ra que prov:J.vclmente os homens :tS pero. Eu sei que um grande numero de pe>·
adquiram. A Constituição nos fornece o meio so::.s ~:!io querem que os crimes se julgue:n
de f<Lzer esta averiguaciio, quando marca :ts no Jury e não falta quem não queira tambe:r.
'l'Ualidades exigidas para qualquer cidadão que se julguem em parte alguma. Muitos qu.~
poder ser eleitor; porque diz, 1', que o Chl:l.- estudaram pelo Digesto não quere1u por .órdão, que ,para isto fôr escolhido da massa to· ma alguma apartar-se do caminho velho :1•:
tal, seja Cidadão Brasllciro, c esteja no gozn julgar. Diz o nobre Senador que este ProieCL''
de seus direitos políticos; isto é que não tl- é intempestivo, porque se está tratando ll:t
nha commettido uma falta, que lho traga es:::t Camara dos Deputados do Codlgo ·do Pmce;;·
pena; o que dli proras da moralldade. Excl'l ~ so; se isto nos cmbara~ar, estaremos aqui sem
os menores de 25 annos, filhos familias, e fazer nada, de bra~os cruzados, a esperar q•.1 ~
criados de servir, pela presumpcão que tem a outra Camara nos mande alguma Lei, par·t
uns falta de prudcncia, ou bom senso, e outroõ se dizer: approvo! e o Senado nada del'c por
de imparcialidade; finalmente, a renda liquJ..l L Isso fazer; pciis eu não sou dessa opiniãJ;
de 200$000 réis annuaes dá a presumpção ele hei de fazer aquillo que julgar util [L Xaçii.).
que tcn!HL tido industria para dirigir ou u:::J que é para isso que aqui estou. O Codigo d.J
emprego ·por cuja conservação se suppõe:•~ Processo aluda está quem sabe para quan J.J,
morigerados. Taes são as bases em que a porque nem ainda appareceu na Camara o JM·
Constituição runde as qualidades que pode;!l reccr da discuss;to. Verdadeiramente não lll
tornar o cidadão digno de ser eleitor. Xa·ll senão nttencito de o faze.-, )Jorque nenhul:J
pois parece mais natural que adoptar cst·•s / desses projectos, que ;,ppareceram, serve. e
mesmos prindpios para os jurados. A impJ•"· refundir-se tudo cm um, quer dizer o mc:;:r;:;
rin!idade obtem-56 túlü tanta mai.s probabili- que outro qualquer projecto, que ainda se tc~
uade quanto maior G o nun1ero daque!!es q::e nba de fazer, consultando-se o que ha escrip:•>
se tem de tirar á sorte. Haverá G Yerdade ui· sobre a materia; é só por haver tenção .i~
guns que tenham as qualidades; para eleitor, e se fazer um Codigo do Processo que o Scn:J.·
que lbes falte todavia o necessarlo para Jura· do ba de ficar parado, [t espera de que iss•;
do, mas isto são excepções da regra para o appare~a um dia! Esta Lei, ülo abre1•iada coque ha de mais a mais o direito de recusa da mo parece. contém tnclo o que !:::. u dio:;zr :.u·
parte do Heo, que em todos os pa!zes 6 con- bre o processo criminal, o que ha tle mc!Jtr;,·
cedido. Tal é a base em que eu assento ?~ nas Nações cultas a este respeito aqui estii,
de1·cria fundar o Projecto, e não a da Lei lLl e p~ssando cl!a, p6de vir o Codigo tão tarde
Imprensa, de que desgraçadamente se têm t.i· como quizer, que niio ha ile fuzer grande fnltn.
l'ado Uio poucos fructos. l\1as .por ora eu m' Tudo está em que haja bons Juizes de DIlimito a votar contra a admissão do ProjectJ. relto para dirigirem o Jury, que o mais com
Pelos motivos que expendi, cm primeiro lugc:t· esta Lei á vista é slmpllssissi!no: emfim, o
iulgando-o intempestivo; se todavia passar cm !;obre Senador atacou o Projecto por do:Js
I• discuss!lo, eu ainda lhe acho outros defel. lados, por onde nunca suppuz que fosse: at 1 •
tos, que no exame de ·cada um dos artigos eu cavei, s6 se ataca por ser obra minha.
notarei.
O Sn. l'.fAnQr:t:z DE C.u:wr,;r.LAS: - C\;lo
O Sil. Ar.)mlll.\ E ALDt:Qt:El!Qt:E: - O no- ataco o projecto por ser obra do nobre ·sena·
bre Senador chamou base do projecto a escolh.l dor, nem eu dei disso o rulnlmo indicio. antes
dos Jurados pelo methodo marcado na L~! o ser obra aua me faria Inclinar a adopta.l-o
da Liberdade da Imprensa; cu niio sei o que/ Pela prevencão em que estou de sua aptidiio;
entende por base do projecto para poder achar mas eu o ataco pelos princlp!os que jií emittl,
que é esta que aponta. A base sobre que est1 e que nlnda o nobre Senador não destruio..
lei r.sscnta é n que a Constltui~ão dií; isto é, Eu disse que me não agradava a base que ,.

Sessüo de

~1

de Junho

415

nobre Senado!' tinha aclop~ado; e o no!Jra s.,. i para os Eleitores, sel'l'ir tambcm para os Junador só se llmitou, par:J. refutar a.s razõc>, I rndos, eu não sei se isso é bem appllcndo:
cm que me fundei, a dizer que eu mi.o tom~! I 200$000 rs. tGm pessoas de bem onllnaria yid<~
por base o que elle julga que se deve tomar; no Brasil e que vivem em cra.ssa ignorancia,
cu vejo o principio da Lei da Liberdade da e não sei se são boas para Jurados; muito
Imprensa manejada cm qunsl todos os artigos:. pouco me parece segura esta base, assim como
:!\Ias se o nobre Senador lhe não quer ehaniar por outra parte talvez venha tempo cm que
base, pouco Importa, vamos ao essencial. O I se não ache preciso rendn.s marcadas para. ter
Projecto quer ·que os Jurados sejam elelta3 voto nas Elci~ões. Finalmente, cu disse no
como o são os da Imprensa; eu mostrei qua principio que o Projecto poderia ser emenda·
este ructhodo era defeituoso naquella mesm.t do oude se julgasse que fica melhor e niio
Lei, quanto mais nesta, onde se não dava a tenho empenho algum em que passe assim;
mesma razão de desculpa; lembrei que fossem parece-me ·que está reduzido á maior simplijurados todos os que podem ser Eleitores, e cidade; entretanto os nobres Senadores po,km
ele! uma razão fundada na Constituição. Direi emendal-o onde lhes parecer.
O Sr:. C\fAnQt:Ez DE lNJ!A~!DUP:E: - O Pro·
agora mais, que se hão de metter na urna
mais nomes a arbitrio da Camara :Municlpai, jecto, Sr. Presidente, não p6dc ueb:ar de ser
ponham-se nessa urna as nomes de todos os recebido; todas as àifficuldades podem Lirar·
que podem ser Eleitores. Trata-se aqui elo se :pondo-se-lhes as precisas emendas. e aquclProruotor, ainda do mesmo modo que na Lei las duvidas que na sessão passada se ponderada Imprensa (que diz o nobre Senador que lhe mm, para que se não julgassem todos os cri·
não servia de base), isto é, será o Promotor mes no .Tury, Lêm desapparecida. Não obstannomcado ·par Eleição. !E' tambcm um grand~ te tambem o dizer-se que nn. outra Camr,r:J.
dd.-,ilo daqucila Lei. Actualmente póde dize< se trata do Codigo do Processo, essa materi:t
se que n;lo ]Ia Promotor, porque o que ha não está ainda atrazada, e não sabemos quttndo
accusa n ingu~m. e o Go.-erno niio o póde abri- passará, e nem mesmo se isto terá lugar na
gar a isso, porque não é de sua nomeação; presente Sessão; o que vejo é que a Lei <las
ora os Jurados são fei~os como naquella Lei Relações tem soffrido tantos embaraços, r]ue
o Prometor tambem o é, e o que ha de esscn· ainda nfLo se vê quando apparecer;í; analo;;acial nc.,tc Projecto senfLo isto? E' pois a razi1.1 mente, se se esperar por esse Codigo, tudo
porque 0.11 disse que n. base dcst~ Lei é a Lei ficará IJu.ra1ysaão c continuaremos a soffn:!r o
d:! Imprensa, e como ainda não fui convencido mal da impunidade dos dellctos, que é o peo.r
das razeõs que expnz contra esta nppl!c~ç!l::>, que péd.:: süffrtT a Socieãac.le; estao as cadeias
ainda estou na mesma opinião; se für conven- atulhadas de presos, sem que possam ser scncido, declararei que o estou francamente, por. teneiaclos, e tudo por se não cumprir o que a
que nessa parte sou secretario ilo Arcebispo Const!tui~ilo nesta parte saudavepmente def!'en~1on.
termina: discuta-se pois o Projecto, e se ap.
o Su. At.'\!ETD,\ E ALDuQm:nQL'T: - O No· parecer alguma cousa, que melhor appnreça
bre Senador confunde base de eleições com a pódc emendar-se, porque o essencial é que,
base do Processo: a base da eleiçfto poderia estabeleça esta fôrma de julgar, actualmente
alterar-se sem alterar a essencia do processo, adoptada pelas Nações mais i!lustradas. Pelo
que 6 o julgamento por jurados; para Isto que pertence á fôrma de eleger os Jurados,
bastará dizer, cm lugar de põe na urna GO não é para agora a iliscussão desta mnteria;
ou 70, ou 600 nomes, ponham-se os de to. quando a Lei se discutir articuladamente, verdos os cidadãos que podem ser eleitores. O sc-ha se convém mais que isto se fa~a como.
nobre Senador diz quo não duvida dcclar1r- está no Projecto, ou como lembrou um nobre
se .por convencido quando o esteja com os Senador, generalizando-se a todo Cidadão Qll'!
argumentos, que se lhe oppuzerem; é o que pôde s·er Eleitor: esta soffre algumas difficuleu tambcm faço, e não precisa do exemplo do dades por um ou outro lai!o; o methodo que
Arcebispo de Cambrai, porque é um dever de aponta o nobre Senador o Sr. Marquez de Catoclo o homem, que argumenta em boa t~; ravella.s tem os inconvenientes que nesta casa
pelo que diz .respeito á renda de 200$000 réis foram ponderados quando da outra Camara.
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!o! romettlda a Lei de eollib!r os abusos do luzes tão .diffundidas que em qunlquer que se
pensamento, esses inconvenientes ·fizeram ache hablltado para eleitor ~c reuna aquella.
·com que o Senado rejeitasse o mcthodo; cn- perspicacla que se precisa para distinguir o
tretanto, póde ser que agora se possa melhor falso do verdadelro, o que n!nguem pódc neventila.r a qucstii.o, e tornar-se a adoptar o gar que falta a muitos homens, e que 6 ln.
que em outro tempo foi rejeitado; mas, torno dispensavel para julgar.
•a dizer, nada disso 6 para esta discussão; por
O Srt. SATt'nxrxo: - Eu voto pela admls·
ora limito-me a dlzor que o Projecto deve ad- ~ão do Projecto, nem me parece que se possa
·mittir·se ii discussão artigo por artigo, e en· tejcltar "in !lmlne" uma Lei que a Constituitão se verá o que mais convém. Voto, por- ção manda que se faça. A Constituição exprestanto, pela admissflo.
samcnte diz que o Poder Judiciaria sera comO Sr:. Vrmatmmo: - •Eu sou lambem de posto de Juizes c Jurados, tanto para o Crtme
voto que o Projecto seja admittido, porque o com para o Civel, nos casos c pelo modo .que
mal que dellc se diz é para mim o que tem o~ Codigos determinarem. •E' logo preciso que
4e melhor, e tambcm posso dizer .que onde o os Codigos determinem este-s ·casos e estes
acham bom é que cu lhe <Jncontro algum de· modos; e não se dcv.endo, ao meu '"er, entenfcito. Ataca-se o •Projecto por se admittlr a der s6mente por Codlgos o systcma -de pre·
escolha dos Jurados. T:ma urna carregada dos: ceitos unidos cm um só corpo, mas a CoJ:ecção
nomes de todos quantos podem ser eleitores de Leis em vigor, faz ·este projecto parte
-darii peJa sorte pessoas que nem sejam conlle· dos Codlgos que a Constituiçiio quer para o
cidas para se mandarem avisar, nem se .saiba andamento do Poder Ju-diciario. ·"'em obsta
do seu domicilio, e a outros inconvenientes, o dizer-se que na Camara dos Deputados !oque me rcse:1·o apontar na segunda discus- ram já apresentados tres projectos do Codlgo
são. O lado por que acham a maior bcllcza do .Processo. c que portanto este se torna
no Projecto, c ·que ainda não ouvi impugnar. inutil; porque, por esse principio, aquella Ca·
é a admissão dos •Estrangeiros no Jury, nfLD mara não deveria tomar em deliberação o 2',
se d:Indo outros motiYos mais do que a pratica depois do 1", c menos o 3" depois do 2'.•Entre
<1.1 Inglaterra. Para mim esta razão é friyola; este em discussão, porque, segunrto o que já
os costumes de uma Nação velha e muito se disse, ainda achará na Gamara dos Depuadü~ntada em conhecimentos não podem ser
tados os tres; e se aquella Camara não ado·
~m ge_ral applicnvcis a um Po,·o novo e na
ptar no torlo ns nn::sns lr!Aas, podcrfi concor·
1n~anc1a ·dos seus conhecimentos; além de
ror para a formaçao do systema {;Ompleto.
{!UC, admira que uma instituição de :~anta 1Pelo que toca ás mas ref!e;<;:ões que se têm
belleza nfto tenha ainda sido adoptada por ::tprcsentado, el!as parecem mais proprlas para
outra alguma Xação, c o que é ainda notavcl a 2• discussão, ·quando a lei se considerar aré que nem pelos Estados: Unidos, que além de ticuladamente: todavia cu lambem direi que
terem conscn·ado uma •grande parte da Lo- me inclino ao melo termo, apontado pelo Sr.
gisiação Ing!cza, c terem com bem pou·cas e;<;:- Verguelro, para a escolha clo.s Jurados, por·
copções os mesmos costumes, são tão faccis que acho pouco o numero marcado na Lei da
cm naturalizar ·e admittir estrangeiros ao seu TAberdadc da Imprensa parn se contar com
·serviço; .de ·modo que, sem entrar no intrinse- a imparcialidade no julgamento de todos os
co da instituiç!io, só pelo exemplo das outras clelictos; c tnmbcm me não .conformo com a
Nações se via que era geralmente tida por fdéa de que sejam jurados todos os que po.
boa. 'Eu faria o Jury um pouco mais amplo dem ser eleitores; pois, que a mesma Constl·
do que o que se acha estabclcido para a rc· tul~fto, acerca dos eleitores, não diz que exerparação dos abusos da Imprensa, mas nunca citem este emprego aquclles·. que tiverem taes
·com ·tanta extensão como agora se diz, .pois c tacs qualidades, mns que dentre estes se faça
que al<\m da difliculdade de se achar de prom- uma escolha, segundo o juizo de outros cipto o .Turado. que sahir por sorte entre mi- dadãos que tambem tenham certas qualida·lhares de nomes, todos hão de concorda.r que des: esse com se tem eleito, se requerem para
o Jurado precisa mais qualidades qu c o Eleitor. iu·rados luzes superiores i!s do eleitor; c como
pois qnp ainda no Brasil se não acham as se podcr(L prescindir da escolha nos Jurados,
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O Sn, V~:numm:o: - Fu~o toda.!! c:;;:15 de·
clarações, porque pelo Codigo Criminal impõcm·se umus certas penas aos que desobedecem ás autoridades, e muitas vezes póde no
Hegulamento dizer que o que fizer isto ou
aquillo fica Incurso nesta ou naquella pena;
o desobediente está debaixo da pena do Co-·
digo, mas é especialmente definida em certos
casos a natureza da sua desobediencia.
Pondo-se o Projecto a. votação, foi
O Sn. ALMEIDA J·: .ALIJUQUEUQUE: - Cuido
approva.do para passar á 2• discussão, quE: as Posturas trazem cousas que estão comqu6 por de ter vencido a. urg~ncia de prehendidas aqui: o Codigo Criminal, apezar
sua materia, teve lugar immedla.ta. de conhecer que ha certas penas estabelecidas
mente; sendo portanto lido o 1' ar· pelos Regulamentos, como multas, etc., comtigo, pelo 1• Secretario, para. fallar tudo diz que não façam parce dellas. A segunda parto estft comprehendida neste para.grasobre elle pedi o a palavra e disse
pho (leu). Quaes são? As mesmas multas que
O Slt. VEuaur.mo: - Eu estou pela Iimi· em virtude do Posturas estão em Regulamcn·
tação que o artigo estabelece, mas eu queria. to. O que não está comprehendido são penas
que elJa fosse ainda maior, exceptuando ainda pol!ciaes; o que está no Codigo.
alguns casos onde é necessaria. a rapidez no
O Sn. V1mam::rno: - No mesmo Codigo !la
julgamento, pois que, .posto o Processo pelos um capitulo ou titulo que tratu dos crimes
Jurados seja muito mais breve do que o uctual, policiaes deu). Eu entendia isto a respeito
toduYiu sempre se exige certo apparato, que de algumas multus que se impõem, por exem.
pôde e até s~ deve dispensar em alguns ca· pio, aos empregados que não cumprem a.lgU··
sos em que se não póde sacrificar u demora ma. obrigação, c que se lhes apllca logo alll
da imposição da pena á formalidade exigida algum:~ pena.; podia haver duvida. a respeito
para os de!ictos em geral. Se um homem é de algumas Posturas. Quando eu disse penas,
encontrado com uma arma prohiblda, o facto impostas pelos regulamentos, seria. mais con·
da. achada. prova. sufficientemente o delicto, venientes dizer - declarudas pelos Regula.
c en t.üo não ba para que se demore a !mpos!- menlos.
ção .da pena •]Ue a lei determina, e levado á
0 !n. MARQUEZ DE CARAYEU-AS: - Por
presença do Juiz, e este com um .Tury m~.nos este modo, o que eu vejo t:, que se faz uma
numeroso pôde Jogo sentenela.l·o; em geral, distinccão do que 'é de Policial por um julgaquando as penas ·não são graves, não são ta.m- mento diverso; quer dizer: um homem, que
bem nccessarias ta.ntas garantias como nas fõr achado com uma faca. de ponta não vai
maiores. Creio, .pois, que neste caso estão a. Jurado; isto é o que eu não sei. Se me dls·
todos os erimes chamados pollcla.es, que têm sessem que esses crimes nílo estavam sujeipena estabelecida pelo Codigo, pelas Posturas tos ao Jury, que se fórmu de certas em cer·
das Gamaras, ou finalmente pelos Regulamen- tas épocas, eu entendia, porque estou em que
tos: estendendo, pois a.s limitações do artigo,
estes crimes devem ser Jogo .punidos; mas
eu faço neste sentido e mando á :V!esa a mi· é necessar!o que se diga então como se ha
nha
de julgar; mas fazer-se só esta excepção, o
que se entende 11!, que estes crimes, e.xoeptuando os que não são julgudos no Jury, O·
que por modo algum se póde admittir.
.Ao art. 1'. Não se comprel!cndem ta.mbem
Haveria o meio de se dizer, que hom·es-·
os crimes Policia.cs, a que o Codigo, ou a.s
sem
de ser julgados por Jury particular esPosturaS das Camaras ou os Regulamentos
tes crimes, ou que se fizesse a convocação de
impõem alguma pena. Salva a redacção.
Jurados
pela. necessidade da prompta puniVernueiro.
cão neste caso, que para. mim todos os crimes necessitam de ser promptamente sentcnFoi apoiada e continuou a orar

existindo no:; cieitore:;.? E' poi:; o meio termo,
o que me parece preferível; finalmente, ~ta.
matcria, assim como o mais cm que se fuiJou, é alheia desta occasião; llmito·mt:, portanto, a dizer que o Projecto é lndispensave!
para se poder pOr em andamento o artigo
constitucional, e por isso deve :;cr admlttido
á diE:cussão artigo por artigo.
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dados, porque a. promptidii.o du pen:1 ele que

ja.m o;Jrigados a cli:L·,wu· o :;eu Jurado, de mo·

preenche o fim da Lei criminal, r)ue é el'i· I! do que se faca o julgamento com prompt!diio,
tar que se corzHnettam outroo crimes: se que- ; e sem iucommod~ de muita gente, niio dei·
rem que seja mais prompto, então haja Ju.; xarei de concordar, mas emquanto não pas·
rado particular, porém fóra do processo, que · sar isto, estou que certos crimes Policiaes
outro nós até agora tem existido, porque o ; devem ser excluidos da regra .;era!.
temos achado diff!cultoso. Xão sei qual seja !
O Sn. :llanQcEZ DE C.ll:.\\'~r.r.lti: - E;;sc
a causa por que devendo ser a ·Lei igual para i inconveniente tambcm é geral no Conselho
todos, se Queira que se faça para certos cri· :dos Jurados, o homem 'llO estado -presente, <.J
mes um julgamento que se tem por defoi· : segundo o systema que temos adoptado, tem
tuoso, um julgamento que reune o facto com ' mais lncommodo do que no antigo Go1·crno.
a aiY,J!icação <la Lei. A belleza do Jurado é ~ tem as eleições, os ju·rados, etc.; mais Isto
a distincção do facto da app!icação da Lei. : procura remediar-se de certa maneira, remeA multa, acho eu, que nem tem necessidade : diar por exemplo o Jurado por crimes maio·
de julgamento: eu tenho obrigação de me rcs, com sessões em certos tempos, etc, Que
achar em certo lugar; não compareço incorro ; se deve ter igualdade perante a ,Lei, não JJa
naquella pena, é necessario o julgamento? : duvida! O argumento que se trouxe da di·
Pois é ver a chamada. Se quizerem a emen· i rcrsidade das penas, destroc o meu? A'n·tes
da, dê-se-lhe outros termos, porque do modo i ,1oJlo contrario, se a pena de1•e ser proporcioque está, fica sem outra intelligencia mais, : r.ada ao delicto, a difficuldade toda está no
do qutl os julgarem-se os delictos, que clla : Legislador a proporcionar, e muitas vezes
menciona pe!o modo até agora seguido; o ; uüo so pó de fazer isto. A melhor pena para
fJUC é a maior de todas as incollerencias,
o ladrão seria a pecuniaria; mas não se pôde
deixando-se os r:r!:nes, ctda pena deve ser im· . ;;onseguir, porque o ladrão de ordinario é um
posta com mais ·brevidade para serem julga- : homem pobre; vai-se prccurar outra cousa.
·dos com u:n proces~o mais demorado, a Lei : B' ladrão, porque ·quer ganhar dinheiro sem
é evidente a desigualdade de Lei, que se deve • trabalhar, .pois faça-se trabalhar. O que com·
banir.
; mette o furto, não pôde ser igual ao mata·
O 81:. VErtGcmr:o: - ::\'ão sei que aqui dor assassino, etc. Tudo isto está na regra
deixe de hav<:r igua!dade de Lei. O que com· ·geral; mas agora neste processo não estamos
mette maior delicto soffre mais e o que com- neste caso, tem-se conhecido que o actual
mette delicto de certa classe é julgado de : methodo de julgar é defeituoso, é muito ar·
cerlo moilo; eis seguramente a Igualdade que : riscada a innocencia ·do Réo em um Processo
se diz, que dcw gozar todo o Cidadão. Eu · onde o Juiz appl!ca a pena, tendo conhecido
não duvido que: fosse melhor, que para es· , àe facto. A Constituição iliz que haverá Ju·
tes julgamentos, e mesmo para o das Pos· i rados nas causas civeis ~ crimes, na fórma
turas llouvcsser.J um Jury ;particular; mas que determinarem os Cod!gos: a Constitui·
isto preenche-se tendo cada Juiz de Paz o / çlo não faz distincçflo, a f<irm:t é o que
seu Jurado, estou por isso. Pela promptidfto / manda se determine no Codigo. Altere-se a
estes c~iminosos ni\o devem ser punidos no ct:Jenda, e faça-se embora o Jurado mais pe·
Jury Ordinarlo, :10s de Correcçi\o deve-se ap· I queno, visto que o crime é menor, mas do
plicar a pena logo convocar os Jurados, quan-/modo que est(L não p6à_e pür modo algum pas·
do se commette o dellcto, era preciso convo· I sar.
cal-os, todos os dias; taJycz nesta Cidade lia·/
O Sn. AL)!EID.\ 1~ ,\r.ncQL"ERQt;J;; - A ex·
jam muitos dcliclos diariamente, um achado i ccpção posta a isto, nito tem nada de commum
eom armas prohibidas, outro anda fóra das /com a Igualdade. A Igualdade da Lei consiste
horas, outro viola uma postura, etc., seria 1 cm serem toclcs os Membros ila .Sociedade
nccessario o Jury trabalhar sempre: c Isso I castigados com ns mesmas penas, quando
era um onus i:nmenso. Ha cousas que são / commetterem os mesmos delictos, c não está
boas, mas que niio valem a pena. ,\,presentan· ; na ·convcnicucia da pena, que o rlelicto me·
·!lo-se algu.ma emenda, que segue melhor o/ recc. Cuido que se ]16clc multo bem rletermi·
julgamento dos .Tuizes de Paz, e que estes se· i nar que os casos Policiaes, ~uc niio siio jul1
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L1~f,

o sPjam por .IuJ'íHJos;

mas tam.))em não ú proprio desta Lei o fallar
~em Isso, pois que como devem clara.ment~
dlz o artigo; ella não se occupa destes cri·
meB, diz que todos os crimes serão julgados
por Jurados na f6rma •que se estabelece, menos os del!ctos Policlaes de que !az excepçiio
o artigo 1". Estes delictos ·hão do ser julga·
dos de umt( f6rma que se ba de dar fóra
desta L~i.
Posto ti votatílo o artigo, rol ap·
provado, ;bem como a emenda a clle
posta pelo Sr. Verguelro.
Segulo-se o artigo 2•, sol1re o quul
1l!ssa

.(tf9

Posto á votação o artigo 2•, !ol approvado, e tambem a emenda posta
n elle pelo .Sr. Verguelro.
O artigo 3• foi approvado sem debate. Ao artigo 4• disse

0 Sll. AU!IIlDA E ALDtiQt'E!lQUE: - Talve.
convenha aqui a declaração de que se fizesse
tambem nova nomeação de .Promotor. Eu
não acho razão de se nomearem truntos Promotores, c por isso disse que fosse o mesmo
que serve Jlara a Liberdade de Imprensa. Eu
mandarei a emenda. Não sou de opinião QUP,
o Promotor seja da nomeação do Governo;
mas ·que se.ia da nomeação popular, como tem
sido até agora; não entendo ·Promotores que
o Sn. v}:RaUEtno: - Quando se tratou ·da promovam quando o Governo qulzer; não
Lei cm geral, eu disse que encontrava def.!:· quero ·Procuradores ·da ·Corôa, nt!m ~ousas,
tos nesta organlsação dos Jurados, por me quero Procuradores -da Justiça, e que ;prorJarecerem muito poucos: nns povoações de mol·am não os Interesses da Corõa, mas o;,
muita gente 'não acontecera que os 60 baja;n dos Cidadãos a quem multo convém, que os
de julgar todas as causas, e serão alllvlados crimes não fiquem Impunes.
ue muito trabalho, se por um !ado a maior
garantia em ser maior o numero (ios JulgaO •nobre Senador mandou á :Ilesa a
seguinte
dos, por outro considero que nesse caso en·
tra muita get.te Incapaz de o .ser. Qulzer~
E>lESDA
que se cxclulssc alguns,e por isso queria que
se llm!tasse o numero alguma cousa, o .que
Os Promotores serão os mesmos que se
não fosse tão amplo como o.qui se ·determina;
por isso lembro.va-me que fosse este numero nomearem pnra as causas de 'Liberdade de
o segundo e t~rcelro, feita a apuração -do exprimir os pensamentos. - ·Salva a Redamesmo modo que se razia a. nomeação da& cção. -· Almrida e ,11buqucrquc.
60: podia Incumbir-se isto ao Juiz de Paz.
Foi apoiada.
Eu mando a competente

O numero dos Jurados será igual aos
dous terços dos que podem ser Eleitores, com
tn.nto que não seja menor que o determl'!lado
na Lei ·de 20 d& Setembro de 1830.
A escolha será feita na fórma do. citada
Lei. - Vcrgu.ciro.
Foi apoiada.
0 Sn. Ar.m::w.\ E AtnCQt'ERQt;F.: - Não
terei duvida cm com·ir nisso, mas é doutrina
para o 3" artigo. (,!.cu). Assentava que as Ca·
maras ~ que podiam ter conhec!monto d~
po~sibllidadc de a.ugmentar os Jurados, e por
isl'o 6 mais justo ser 110 3" artigo.

o Sn. l\IAUQUEZ DE CARAI'T::LI.As: - Nós,
peste quo estamos ·Uill pouco novos em
Instituições L!l·res, todavia estamos multo
adiantados. Em Franç:l ha um accusador publico, c este nf:o ·6 de ·nomeação popular; na
In;latcrra .ha o Procurador do Rei, e tambcm não ê prpular! Estes são os verdadeiros
Accusadores. ·Em França nem se admltte o
que nós cá temos, que ·é essa querela particular; sempre é o J>rocurador Pu·blico. Quem
estií encarregado de fazer executar as Leis?
A quem se encarrega a Sociedade manter a.
~ua segurança? Não é ao Governo? Sim; ,pois
n cl!e é ·que compete fazer o seu .Procurador;
e não enca.rregnr este of!icio a um nomeado
populn~mente: :l e:-tper!encia nos mostrou os
inccnrcniento:; desto. praticn. ·singular entro
53
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nós: haviam dolictos no abuso de Jmprcllô'.l glnterra tarubem se iuz o que se quer; o Jury
<JUC todo o mundo clamant, c o Sr. .Promo· lnglez 6 multo !ou\'ado ]Jelos Ingleze:;, e ado·
tor iii.mais accusou a ningucm, e ellc ram a sua Instituição como a ;primeira cousa
dizia mesmo mui francalllúllle que cbamtr;,L que assegura a suu Liberdade; .mas nem por
a ningucm! E nem ao menos se .deu uma isso deixa de ter muitos defeitos, apontados
~ubstituição a isto. A esta falta devia. sup· pelos Dlesmos Publicistas Inglezes. ~ós mio
prir o Procurador da Corõa c Soboranltt N:l· · estamos tão ntrazados, ao menos temos a exdanai: este Promotor accusa em Dome da Na·: periencia das mais Nações; mas não devemos
çiio, c. 6 nomeado Por aquelle a quem a mes· ~ ser servos abjectos das suas instituições
ma Nação tem encarregado om ser vigilante !quando virmos que ellas não nos coDrém, &
que se execute a Lei. Eu não enteDdo que o : lllulto mais quando virmos que lá a}Jparecem
Procurador s~ja outro nomeado sem ser pelo : inconvenientes de suas praticas, muitas vezes
Gorerno; é esta a pratica das Xaçõcs qufr ! consen•a.das por aferro :1 antigual.has, como
estão aya.nçadas nestas materias, e on·de se .1 acontece na Inglaterra, que conserva ]li'atlcus
n:1o tem acha·do nisto inconvenientes; quando J até muito articuladas.
por outra parte ·temos diante 'dos olhos o re· .I
O Sn. )f,ulQJ:iEZ DI~ C.u:AI'J>LL.Is: - Eu
sultado da nomeação popular recl>hindo esta·: não fallo sobre o bom ou máo cumprimento
t:obre .um Prom~to·r ·que deixa se~ accusaç~o /1 deste o:1 daquell~. O que eu vou fa.Jlar é d.a
os ruais subversivos abusos da Liberdade a·~ . conclusao que tu·ou o nobre Senador, deJ·1
Imprensa. O Promotor da Justiça é um cm· :xando absorto porque um .Jurisconsulto tal
prego pu·blico, c ao Chefe do ·Poder gxecutivo 1fizesse! pois o accusador é um Poder? Nln·
6 que pertence a nomeação da pessoa que guem dir[t tal; e se o disser profere um dis·
1
./:parate!
O Julgador é ou nüo Poder? lE' sim,
tem de exercer este Emprego.
O Sa. !I.D!EIDA E .'U.DUQUEllQGB: - Pelo i quero dizer exerce o Poder, o Judiciaria, c
principio lembrado ·pelo nobre Senador de que'/ eJ'erce um Poder com o q!lal é independente
ao Governo pcrtcDce executar a Lei, dar-se-:1 dos mais; e o accusador nilo eJ'errc Poder
h ia que niio ·deviam haver os Jurados, ode no-./ nenhum. Para Diio haver confusão com as nomea~iio popular, porque o Goveruo uevia fazer :lmea.ções populares que o Governo devo no·
nomear os Juizes. Fallou-so no Promotor: :1 mear, o Governo é quem dirije, e vig!:l sobre
consultemos os factos do Rio de Janeiro; o:/ execuções da.s Leis, e o Governo está res·
outro Promotor fazia. ainda .peor, porque ia.·, ponsavel soore a.quelle bou1 ou míw serviço
I
•
cm S. Christovão buscar licença. pa:ra accusar ; ou exercício nesta execução. Como e que se
e a.pparec!am papeis os mais Indignos, cujos jpódo censurar um Governo quando por não
autores c!le nunca chamou a Jurados, e no-~ haver faculdade para ·nomea..r ·que promova n
cmtanto fazia-se accusações a torto e a di· execução das .Leis, é que se commcttem os
rcito. Fizla ü mcsnw que o .Promotor actuai; / delletos? B' preciso entrar muito ·no Governo
porém com razão differente. Quando o PrG- que se chama. mixto Representativo. l\iio des·
motor fôr popular, e a escolha cahir em pcs-1 prezemos a experiencia ~;era! elas Xaçiies; o
soa proba, lla de desempenhar o seu Officio (Jurado Inglez niio € só lourado por elles; ~
muito melhor -do que o Promotor nomeado 1 por todas as :>raçõe,;: as obras dos homens
pelo Governo. :Este estabelecimento ~ todo po-/ não chegam nunca á ultima. perf~içilo; o Es·
pular; o f preciso ·que entre o Ju1z de Di-~' tado dos escravos todos mudos Já chegou a
reito unicamente, porque tem mais conheci- mais uma perfeição; o Jurado dos l~stados
menta de Jurisprudencia. Os que são Verea- Unidos já chegou a mais uma perfeição, é
1
dores, c Juiz de Facto são de nomeacão PG- i todavia o ,promotor nomeado pelo Gorerno, e
pular, e pelo priuc!pio do nobre Senador não 1para q!le nos havemos apartar das regras,
o devia ser, porque tambem são ·Empregados ! quando temos a experiencia? O mal nii.o estft
Publicas, dê-se a definlçfto que se qulzer de! cm ir ou ··nfto promo1·er a accusaçflo de Pedro
Empregado Publico. Trouxe-se o oxemplo do i ou {]e Paulo; rai mais de processar, de proTnglater.ra e I•'r~nca; eu me11mo 'llÜ.O QUero ; mover quan-do se de1·ia, porque !a.z. com que
IJUC aqui se prattque o que ae fu lá. Na In·; rt impunidade se esr.nbclcça. Eu muitas vezes
1
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·rlissc, vil'in cm segurança neste Palz porque
·niio fa~o mal a ninguem, e por :\fisericord!a
Divina! ú que nfto era pelos Julgamentos que
os Réos se apartavam de fazer o dellcto por·
rJUC publicamente juravam a !lerda do outro!
·Emendemos a mão, estamos em outras cir·
cumstancias, c ponhamos ns cousas como <lc·
vemos, afim de ·que seja mantida toda a nossa
oegurança. :-.!ada nos aproveitarão as melhores Leis crlminaes se o Promotor niio fizer o
,cu um·er; nunca o fará se não tiver quem
rigie sobre elle, e o vigio. proprio não é se·
não o Go1•erno, de cuja escolha deve ser.
O Sn. VEnat:mno: - Eu sempre note!
uma anomalia no nosso Systema por ser a
nomeacão do Promotor dos .Jurados para a
Liberdade de Imprensa feita popularmente;
n1as, que então convl:1ha por causa das cir·
cumsta·ncias. Quando nós estamos dominados
por um Governo a.nti-Nacional, e que se pro'JUllha a perder a Na~ão por todos os lados,
'
.
de
era
neccssario procurar todos os me10s
coarctar o seu .poder, e eu então sustentava
a ano!IJ.a!ia. O Governo que actualmente nos
rege 1la àe ser Nncion.al quer qüe:lra quer não;
{1uando não desapparecerá.: estando em cir·
cumstancins <Jiver!·UlS; parn.. qun conservar n.
anomalia que agora póde fazer mal? O Em·
prego de Promotor da Justiça foi sempre con·
siderado como empregado da .Tustlca, e n
quem p~:rtenco nomear estes Empregados, pela
Constituicií.o? Ao G<Jverno. A Liberdade do
:Povo nflo fica atacada por este modo; cum· ·

pre-se a Constltuf~ão, c neste sentido cu cmcn·
darei o artigo. Talvez se p6de fazer Isto com
mais per!el~ão fazendo a:s Camnras a Pro·
posta paro. o ·Governo approvar (eu não qui·
zera que tosse tão dlscrecionarlo. esta nomea·
cão; mas em todo caso, sustentarei que n
nomeação de Promotor de Justica. devo se!·
pelo Governo. Houve uma •J.. ei anterior á época em que estamos, que determinou que a nomeação !osse !elta pelo Povo: Dessa occasião
acho que isto foi bom; hoje nlío, devemos
entrar na regra tranca da Canstlt,liçilo. Eu
mando para isto a precisa
EMENDA

Os Promotores serão nomeados pelo Go·
1·erno. - Verg~tC'iro.
Foi aJJOiada.
Por ter dado a hora, ficou adiada
esta materia; e o Sr. Presidente marcou JJara Ordem do Dia: em 1• lugar, ·a Resolução da Camara dos Srs.
Deputados, declarando estar no gozo
dos direitos de Cidadão Brazllciro a
Aiexandre Maria de Carvalho e Oli·
veira; em 2' lugar, a continuação ila
·Lei adiada pela hora; em 3• lugar, o
Projecto de Lei extinguindo a Junta
do Commcrclo.
\Levantou-se a sessão ás duas lto·
ras da tarde.

