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d'.\lralldc;~ d:l C~ pltQl dll Provlncl!I. do lf.·
rllllhflo. E O 3° • o 4" rtl!l&ttCDdo Oli segul m-

tes

Resoluç~ClI ;

·Prfm~Jra.

A .-I.$Scmblé3 Ger:ll ~glJlatll'a

1..:;1"-01 li,; 0lllcw" - J)/,ClU'üO do PTojUlo ruGIre:
'o~u 0$ f:,colc,
d.: JI.:di cbla. - DI"
O GOI"tr:ao fica
tn:.âo do Projcc:o

do

Codf{lo do Pro.

Cr.:JIU.

.Io'a1lar3m Oi Sr,. 3en:>dores: - Duque
~:~Ira aa. ·1 \' Cl~3 : C~1"I1,l ro de Campo~ . li ve·
r~.; RodriJ:u« de Ca r\·ll~o.
; YeICS; AI·
rue/d a e .l.!buuucrquc, li vezes; VUlõllclro, 3

:lutortudo • ma.Dlfu
:llu;:r CatU de Nlltu r:ll~&o :10 P~n .ugelo lIula Caml)onesqul, l1Mc n] da .JI;1!I~.
Pn~o d11 C~llIllra dos D~pul:ldos, elli •
I de .:l.;oUo de 183!. - Anton Io PaullllO LllIIpo
I ill: .:\/'1"<'11, Presidente. - Ca8Sia~o 8plrLdlaD
de !!1'1/() lIoHO •• l ' Secretario. - .111101110
Pi"to O')l<-l'Iorl'O da GaltltJ. !" Secrebrlo.

"~; YHqutz do Clr4HU~S, 5 veles: OI!·
'"c/r:l, 3 Teus; Bor;u, ! 'efe:!l; Visconde de
.~Jt:llllar:\,

3 v(Uu; VISCoDde de C:wrll. 1 " C%;

na ordem dos trab31bos.

1:"11"050, 1 rtl.
liCfOllda .•\ ,l ,selll bll!a Geral Legl$lllt!"f&
a 5tUiio com 25 SrJ. Seol\' sobre Proposta do Cooselho Gera] 41\ oProvlJl..
dare!, leu·se c n.pprol'ou,se a leI.' eA cI ~ dns A!a;li.:Js, resoln:
I\Dt.erlot.
Fim CNlIda. na Cidade das AJag6as uma
O Sr. 3- Sefl'et.:lr!o dc~ eont.~ do Cadei ra. de ·DC!'~nb o Hlstorlco e do "\'tcblt&
se;u!ntll
ctu ra. Ci,-n Ct :~ o .ofde:llldo anllnlll d,
GOO$OOO.
&"11l1lr~"q"F.
P~~11 da ClImar:.. do. J)epuUdos, em 1f
de ;.;o~lll de lUZ. - .t.No:""lo .I'aulino L'II!,~
Qu atro otllclol ,I:: CaDl:lra. ~Ol Srl. de .:I.brcll. Prelldent.e. - Ca., llJ.IIo Splridflo
l.lot)utados: o 1" pnrt!clp:lnt!o qu e ~1!n :\u· de ;:feno ,'!faHor. l ' Secretu!o. - .:I.lllonlo
'\,~tora :lS t'mondM pottns ·pelo Senado 11.01 PI!~lo C/lü'horro IltI 001110, 2" Secretario.
r rO!edOi !lo LeI, quo mn rcom u FOr~:I' Xa.' 1
Terceira. A ,\Ue1lIbJéIl Gero] .Legisla
\':lr!õ e Tcrrntrtt, e o, '01 IIlrllPr ;I Sltneçao) tl r.1, sobro Prcposti\ 40 COlllelho Geral d,
I:np~~!a! . O ~ lI~r(l cl p~nd o que. JIOT onlelo Prol'lDela das :\1.1;;Ó:I$. resalTt:
cll1 :'~!ni$(:-O lia. Fucull:l, eoutau Muclla Ca'
ArtllõO unleo. Fita creada uma. Cadeira
lJI'~~ MVC7 a Re;:enel:l Scnechmallll n Re- de r>rlreeJr:J$ Lcttru na Po\'OIItiio de C\lr.
, ~: n";,1) aa ,u.se\llbl~ Gcr~1 que Du lor!su o f iliO do Tnmo da. Vllla do Po:dlP, .na COD'
(l :\·~'r~~ ~ :11alld~r MnblT" ~ ponte cha.JUoda · rormlda~c h sobredita UII.
A~erl:l

I

5css!o de 16 de Agosto

PRCO da Cnm:!T!!. dos Dcput;ulos. em 1-4
do AJ;.Jsto da 1832. - ..in-to/lia Pa.ul/no Li;'Jpu
de Aüre". Presidente. - Oa.sSialW Spirlditfo

de;iPCZ!lS com ClJtc

cswbeledmcll!o,

o

qUIII

será. colloendo no Arsenal de Marinha.
Art. t · Competirá. o ,PreSldonte em Con·
a~ Mello Mottos, l - SecretarIo. .1ntonio Iiclno:1 InSIlceção desta Escol3, e P:lr.l Isso
Pblto OhichorTQ da Gama, 2- Secretario,
;'Jginrâ nn. conduct:l. do I!..cAte•. dando todas
Quartll. A Asscmbléa Gcro! Legislativa., llS :providencias quI,} 'lorem precl:1l15, pura o
sobro Proposto. do "Conselho Gcr:!l dn. 'Pro- credito do UlUa tal InstitUição.
vindo. do. Bahia, resolve:
Paço do. Cam:lrll. dos Deputc.dos, oru H
Art. 1,' HILl'crll 00. Provillcb da Bahia de A&,osto de 1832. - !.1(t G1tiO PaulillO Lhll'Po'
um:!. ,Escola 'de Geometria o Mcc:m.lca. a.ppll· dc .loJ"Cu, Presidente. - OClSBlano Spirfllt(j()
end:. 1$ Artes o OfCIelos, segundo o methodo de MellO lJat1o.~, 1" Seel'ctano. - 411tonio
d" Eseo!fl. Xorma! do Bnr[m Dupln.
Pinto OMellol'l'o ela (;(IIIUl, 2~ Secretario.
Art. 2." SerA provida esta Cadeira pelo
Quinta. A Asserubléa. Geral Leglsla.tlvo,
Presidente e:n Conselbo, um Brazllelro .Que sobre Proposta do Consc.Jho Geral do d'rotenlln o. llceessarla eILP.1eld::ldo, e s6 na falt.1 vlncla de GO}'ilZ, rcseh'c:
deste, serA regldn pOr Estrangeiro, milS !por
Artigo lInico. Fkn cre:lIla. iprovlsarla'
eommlssii.o; se 'nito houl"er ,na Provlncll\ mente uma Eseol::L de prlllleirns ,LeUras DO
quem &cjo. logo provido no lugar, o Presl· Arraial de Porto Imperl!!l, em Quanto se nã.o
dente em Conselho o poderá mandar convi· ctrectuar pU.l ell~ ti. trllDsfer cncl:l. d:l. Escola
d::lr eU subscreve r em -qualll'Jer outra p:U't1S, da NativIdade. .
p:1;:\.1lcIG-se·Jbe as despezos, que lIzer com a
Paço d:!. (:t::!!!rn dos Deputados, e!ll 14.
vinda.
de Agosto de 1832, - ."b~fonío Paul/no Li';IPO
Ar~ 3.· O honorario de Lent~ será a.r· ele Abreu, Presld ctlU!. ' - CasSÚInO Spiridião
bltr:r.do pelo 'P residente \!II1 Conselho; sen(]o de Mello .Unt:os, I " Secretário. - .d.nt01lio
pl'lr~m nomeado {)f!lclnl
E.u:;enhelro, Artl· P!1ItO 011iohori'o cia Gama, 2" Secretario.
l!lclro ou qualquer Cldll(]áo, qUC tenha. ou·
Sexta. A AsserubIfa Ger::l LcgJ.slativ::,
tro ,·o.ue!mento, !icar-lhe"ha UH/! n 'Opção, sobre Proposta. do Conselbo Gerol da Propolrol receber ou honorario, ou o seu venci· vlnel:!. de Goyo.z, re50h'o:
menta.
ArtigO: unlco, FlOól. cre:J.d1l uma IEscola
Art . • .0 As lIcões serão feitas em tree de Primeiras Lcltras no Arrllial de Annf·
dlns da senHLlla IntcrC:1ladamente, á bora. em cuns.
t']uc o Presidente em Conselho ju!;;nr mnls
Paço da C:l.lnn.r:\. .aos Dcputa.dos, e::Il H
llroprln, c ·pela colleeção dns lições vertidas de Agosto de 1832. _ A.n/anlo Paulino Limpo
em vulgn:', c dernonstro.dos 'Pclas figuras em de Abrcu, Presldeute. - Ca8sfana SplridUio
mndelra do sobredito Autor, as Quaes r()ram de Mello Mattoe, 1" SecretarIo. - A.ntonio
orrerecldas :1.0 Conselho .elo Gon r.no des.t:l. Pillto Ohlchorro lia Gama, 2" SecreUlrlo.
Provlncln p:lr.1 este fim.
SeU ma. A .Asscn;bl~a Geral .Lcglslath'tl,
Art.. 5." O Curso ser.;l de um D.Dno, e sobre !Proposta. cIo Conselho Geral da Proy!n·
rindo que sejn, todos os matricula.dos fJ.rllo C!i!l de GOY:I2:, rcsl'lh"c:
publiCO exame por 4U3S :pessons IntelJlgentcs
:\rtlS-o unlco..Ficl:. .c:reada uma Escola
n~.m e:ulll s ,pelo :Lente, o Qual presidIrá ao de Primeira! Lcllrtl.il no lus;aT' denominado
C7.!:ne; e aos qUG rorem approvados se en" Sacco, do Jul;;:do <le Arrnías.
tre;aT';\ um Diploma asllgnado pelo Lente e
Paço da C::!ll::r~ dos J)epulOdos, c:n H
}o~xa!llln:ldore!, o que lhe servirá. do titul~ de Agosto de l S'::!!. _ tlJltcnYlo ptudino Lhnpo
Jllra nas Eleições publlc:LB preferlreIl'l, con· de .tb!"Cft, prclili!c::.lc. _ Cassínllo "spirWiiio
co rrendo com onlrO, qne não t enho. a II'Icsm:l. fTe Uc/lo Matie:. I" Secretario. - .1ntOi: io
f)u:. l!fiCMilo; no C:lSO rporém de não h!l\"crcrn Pinto OMchOrro l/fi Oama, 28 SecretarIo.
ncueas opt:\.I; plra serem EXllmlnadores,
Olt.o.\"a. A !.~ 5C:n blC;;I. Geral. Lcgl3l.lltlya,
6:rvll'"lhes.hn de Diploma o nttestndo do ros, sobre Proposb. do Conselho Geral do. Propccti\'o Lentc.
vlncln de Goyar., rC'sol\'e:
Art. 1," Hn\·r.:,'i no Ho!pltal dc Clrldnde
Art. C.· Flcl outorlslldo o IPresl·denlc C!nt I
Ct:Il€elho pora m:'!.ndar fnzer as necessarlns de S. Pee)rn (l I} "'l ~~ntnra um lJotlcnrlo, OUO"

...:.
', .

Sessão de lo de Agoslfl

,

vt:lter.1 o o(~e;Jado ile quurocent.os mil rêl!,
UIII requerlmeoco dO! O!!JcIIlCII da Soer ..
pagos pelo Futnda 'PubUca, com resl dondn tIIrl:r. 0110 Governo da Pro'l'Jndn de 1I111.., Ge-lia lI!C$ma UIl.
ru,. pcdJ!l.do IIl:LCmento dc oro8lllldo.
Arl ! .' O dIto botlearlo ser1 ol/rlclldo
Foi rt'lIIalUdo 4 Comlllln.io de Fa·
:l ~nlilllll' Chlmlea. c ,ph~rm.:u:l:r. :I. toda. u
pesSo:I.!I, qae .e dedle:.rcm a aprender, dando
aul:>. UH boros po," dll, al{·m <lo IDlIlIlpul.1r
05 rcmodlO!.
Ar t.
parte ~o
IIc ~eus
lIIento e

o

SI'. S.,STO.~ PJl\"TO pedlo IJccofa to. CII'
3." 'Dali de trel em cres metes D14ra. pllrtl. (JU II, no cato de se prorOSllr 11
Presidente d:.. Pro'lncht do numero acuiio li:.. Auembl~ Gcflli Leglslatlva, poua
c!lsclpulos, 10;\ appllcaç-.io, IIdlantll· Ir to. sua ·Pro'l'lneJII, do 1II~~d(l de Setembro
el\l -cllllntt-.
(1)nductl •

..\rt. t." Os dlse!pull)S nito podn·.io exercer C!lc:.. bculdaJo UlI\ I(: IlIMlrllrem hllbl·
IIta<1~s por melo de exames.
Art. 5." Ficam
po,ICiie~

lenda.

em

revo;tlda~

to~n

u

Cepol. de IIlcu:DU ohefTa.çõea. tol

concedldll II lJee!l~a · lIcdldn.

d[s,

con t r~rlo.

-P:r.eo da. (;alnar:.. dos Depulallos, em 1-1
de .\gcJ.lo I!r U~~. - J.nJo/llo PUUlfllO Lrlltlpo
de .1.brell, P!esldcot.e. - Ca.uiOllO Slllrldl40
lIe Mcllo Jla/1Of. l' Setrct\l:"o. - >111/01110
Pinlo ChlcMrro di' CIJ.IIIII, !" geCrcr..:IfIO.
,XODi'l. A .... iiienlbk':l. Geral Le;lsla!lI·:r.,
sobrc Proposl:.; do Conselho Ceml da Pro,Iacln \le Coyax, rC!JD\I'/l;
I
.\rt. 1." As mutras, ele ml'oln~s e os profe!!c r c:; ~c ens!po lIIutuO !lOS Arralae:s, ven'
cerão G or~~na.~o d~ duzent.os e quareot4 1Il11
rtls ~~r.u~e:s .:: IICf conla da. Fuellda NlldoDal se lhe f:1r~o ~s despuas de utenslllot e

ea.s.:u.
,\:rL 2." Todos os professorC1l de COSiDO
;rulh'\<iual teruo um Igual ordcnAdo de duo
%CI1J.Q~ n:11 f"l, nnnu~es, e .pel ~ FlI.zen~a pu·
bllca. se lbciI dl.nO :r.1 despezD! de ut ou!·
li", $Ó111entc.
,\rt. 3." F:lc~m rCI"OC1du qu:r.e:squer d[l'
poslçije. ou RelOlucQet em C03tt:1no.
p:r.co -da. C;mllu dos Deputados, eID 14
do AS'Cito de 183~. - :IHlollio Pauliolo LllllpO
dle : l brclI. Preslllente. - Cãniano Splrldlão
de .1Icl1(1 e .!fa.'lo_t. 1" S~retl rlo. - A!ttonlD I
1'11110 'ClIldtorro I!O Oom(l, ~, Secretario.

Foi sem IDlP~;nec~o .a.pprov:r.dll a
redacç50 d:. e!l\~::ul.a! POSIQ pelo
Sclllld(l 00 ProJecto de Lei 'lado da
Camata do! SI'!. Deputados sobre 111
·Escol:r.s d~ l fdle!na, a.flm de terer'
ter o re~. rldo Prolecl<> :1quel1a Ca'
mnTa, com ~. mCIle10nndas emcudlll.
Foram. I;u.llmcllte :seo:n IlIIpu;nll'
Cão ~or sua. ordelll .:!.PPTovadna co!
u!Um:t dl'cussZio, 1Iar.t subirem'
Sa.ncçrio I mperial, as Re301u~ik.! dI.
lDe51D.l1. C:r.llllra dos SrlJ. Deput.ldOl.
:r.pprouodo a a.poSellt.dorl. eOJl.~
dtda. ao Conselheiro J oio C.rlOJ
Leal, c a. 'PCIli!lO concedida' Vlu'a.
e li lhos do Coll lelhetro da. Fucodllo
Jos~ FrAnc!sco Leal.

Contlnuou a dlseuu40 ad iada. pela
hor.. da scsS;lo preccdente do Prolceto do Cod[;o do Processo, come-(and01C pclo IIrtlro 11 do tmpresiloll
J , (om a rupeet!Y:r. emeo~a do [m'
PTe.."'SO S.

o SI:. DUQçr; EUaAD.\: - Com ruAo
QUlInto no I' e !" omelo, rtcou o
Sendo IlIttlrado e quanto li. R.cso- niio peuou este Ilrtlg(l addltl ro. que diz:
luçiiC1l rCIDcttldu DO 3" li 4", Jonm ~N"u rc,lsb! pocIer~o as "Irtes se lIul1crem
!1 !lIlprlmlr, IZIfIIOS Il primeira. e:l1O ele. ~ (lell); porque jfo. se IlCOO pf01'ldenc!~o
nh o ~tlfII"SCDl jA )lel:r. ~a rll por UIM Raolllflo de : 1 de 'Deczelllhro do
~ n nn pTO~imo pO!l&lldo; nCQ1 cm prect ... IIta
.10. StI. Dl'put!tdOl.

.....

G

:-:l'S:i:tO

dw 10 Uê

~\i:lO:illJ

._ -1:;;,; ,.'----_.~-----1' rôlnUn- ! li, Suprf-llIo Tl'ibunnl de
As lI11Jlel-

dcdo:r;J.!:iio tl~ (ju~llJuc:' h .:J::l~ ::l
ela!' o seu dircllo, Poste tlrtiso :1.~O I':L I':..i es'
bbelcccr urna rcgra rl::.a no 11'':'r<:l, tirando
uma durid:l do Que ttlg"um lUal inte!lclon~o
cbleanel ro pOderia JEI:lt'i l' re:"lo Jl:..ra. demor;lr
a cnus:!. Con\'cnbo r'otlonto no arti.;:o c nll.
emcndn.
O SI1. Cu:,a:UtO Vf! C--\ln'os: - 'Eu acho
be:r des,,":;-, Jh·Mo. a mn terl!l.; D1:ts pareee·me
que n !·~~;:.:lJto do! JUh:CB de P:l.;l del'crla ter
Ju.r ::.,. ti !lisposlcüo só Il ntes da appellacão:
não !l malll !lo .que falta de rcdacção.
O SIt. ,RODltlum:ij 1)1: C.ulI'AmO: - E' ne·
cess:.rl o ver t]uol G o sentido dn deelaro~o,
gue se quer r::er; JIOl'C]ue eu se túr redigir
novamen te o arUgo nüo sei o que hei de di·
zcr mais, visto que clle jâ envolve primeIra
e se:u nda iDstancla.

Jus tI~n,

1nçües que ,'êm uns Juntos lle Jusi!çn, e qlle
agorA se est.nb~lt!(:em, tl el'tl o seu julJ:;':..meIlLo
seI' na eoni'orm[u:Hle tl ns Leis nOI':"S, c t~!I'Ilo
CJit e dc ser pUb!ico, niio sei qun! S<!ja !l r:iZÜG para que os OUltOS :tetos li :'! ;; R~!::~~~~
seJam a ,portos rCChldns, J:I!;";_' pOhs C~,;I'enlen te, 'e ate neccssarin UUl:,! das dUM provldonelas : ou fazer extcnil\·p. :l. ró rm n !lo
julgamento do Supremo Tribunal de JusUt:a
~s Rclncõcs, ou cntll0 peio mcucs t]uc no~
julgamentos uns :lppellilcije~. t](:e I'êm d;lS
Juntas -ae Justicas, haj:! pltbllcld~de. :Eu
man!l::.rcl entcndn, c~Jlcrondo t] ue al..;nn: no·
bre Senador escl::.reeerá me!hor a n:r.tcl·l~,
O nobre Senador lI::mdon fi
a seguinte

:U()~:l

Jul;'.~dc. o debnte sulCicleote, tol
apprcv:..do o nrtl{;o e n emenda.
Jllls:nure-se a parte J;\tl1Pl'II1l I'd~ tio ar·
Se.;:ulo·se li. discussão do artig-o 18
tigo 18 do illlprcsso J; e ni6tu dn sun matedo Impresso J, com to emenda respe·
rl:1- o SU:l. rcspcetJI'1l. e!ll(mll:t. aeeresccntc·se
ctlva do Impresso N,
tlue n fórma do processo das :1flpeJ!:lCõcs em
O Sn. CAnSr:TnO DI, C.\)lroS:-~~t!\ emen. tatlM n~ .Rela!:Õ es sej:1. conr~:·:-r.e ao <do Suda do Impresso N supprime parte do aruGo. /1)l'emo 'lrlbuna! de Justiça, e a portas o~er
Orll jã at]ul passou umo outra cmeudn, pela. tn.s em J.UIZO Publico. - Sah'a a reur.<:çao.
Qua.l 50 decldlo (leu): parece pois, á vista ' - Oarnetro de Campos.
disto que se nilo p6de admIttir
supprCJi-j
Foi apoiada.
silo. Os Corregeuores estilo em coutr&.dieçüo
com n leUra do. Constituição; fazem o nlCS'
O Sn. Ar.llliQUEItQtJP.: - ':=:U não sei .::omo·
mo qua o Trlbunnl de APpello.çilo, a julgam r se possa exigir qUe a !6rma dns !lee[sij~s das
Ido crime; I: pois ncccssaTlo dar umu pro-! ReilLçôes seja como li. do Supremo Trlbunal
"l"ldenclo. a Isto, uUla vez que já aqui p:lSSOU do JusUça: afio lIel conlo Is10 seja [l1eH; mas
que para as Cidades pcpu!osas e ViIlas hnja ! eo:lltudo o que eu digu ê flU': o que se pre·
certos J uizes Que decidam as causas. ::olão : tende tozer jl1 está feito. :;.to :..nno prox!mo
p~ssado I'elo da C:Illlnra. Idos Deputados G·
são poiS neces~rlos e.;ses Corregedores
minaes, mesmo port}uo aão temos b a tI'. oProjeclo de publicidade d:t5 Relações, «lISo
abu.ndllncia <Ie Ju izes ; necessarlo ê po:s re· cui.lo·se, e para lá. voltou e:l.:endado; por·
;-ularmos Isto melhor. Ora eu diria mais ai, ~rtto nüo ha necessidade dcstl\ <Ilsposl(;ão,
goma causa a respeito das Resolusões, e fa· f,~ lvo se qucremo~ todos os tllas estar des·
r[a a observaçil.o da ~ue ficam. da mesma harmonlsando o (!UC estamc!; a [azor, c Isto
sorte, QU o cstn\'llttl untl!:nmeo.te, isto 6, jul.: por nos CSfllICCtr mos do r:.:e r·j!emos hongando a portas rechl1d~s, o que e eontrn o J tem.
O Sn. VJ:!u:;ur-rnn: - Q I.:~nto :'i. primeira
esplrito " leUrn <da Constituição. Todos 05
J uizes t[<i' f;e or;:anizam de no\'o süo pu· Idén., não duvidarei em n :ltlt!\lttlr, .port]ue
bllcns, e ul""- sei Qutl.l scjo o m.otlvo ~6 tlC!l.r está eomprebendl~a no objec!o :do Projecto;
secreto 56 e.:.te julgamen to das Relaçoes. De- maS:L 5e;Unlla n,IO a poss.; ::dmlttlr de .,.6rl'JonstrJldo .pois este InconvenIente, parece./ mn olguma; porque sendo o cbjecto dc que
mo qu:) G2 devia ordennr que estes j ulga. s~ trata regular a admln lõ t i"::~ão da justiça
tnentos toese".. te!tOll em geral pelo ·plano ' n:\ prImeira. Instnncla s6n! r r.~c , como (, que-

e5~

cri-/

1

Ses,:(i.o de :W de Agoslo
k·., ':I~ ~S (~

:: :::~:.:cr !IO ,quc pertcucc ti.

116- ,

i

peacs. I)J~ c!là: "FIe", ~IIPpt fDd ,b l jCI'!"

J :u da~ ~~sSt enso dIria" Cnnlflrn dOS 1>opu- ~lc~,io, ete." (leu) . A prlmelr:l. nI:lnQu~i ra ~
I:."OS \Iue II~~ e~orb!lnm05, porque emenda- o [aIlar·Ihe llleOCIOoar muitos l.!aglatr::do!
IIlOS o 1>roJe~to "ru scõundc lnst~ncln, quando que Julg:L:ll em prlmcl r/l inS(llllclil Por 51 "

sú nos ern Issl> pcrllli t Udo 011 prlloclra. ~or- ! em adjuoto Clll seg unda lnsttnela na Rela.
taDtl> :1.9 emenaDs que sào ~dmI9slvels. alio ! tão, como siio Jul~es aa Chanee!larla Co •.
~6 neste cn~o, c nllne:l. 0:1. se:;und:l. inst:l.ll_ serl'ndo res d~s lo;;lc~cs, ct<:. li ll;rt:m~o
da, e por CMScqOC~cJn. Dão p6dc ter !Ug;l r tI):l.nda li en:end:l. a c~tc re.;>clte.. ,~I:l.d:. <l!~m
:::t[Um a aprc.en!Zd::.
dls!o li;!. outro IncolIl'enlentc e e, que !lOS
O !:j,. 3f.\I:Q[;~;;O: m: C.\ I~\n~.(~\s: - ·E u vam~s nuo}ln!io, 1Ot0l totzcrmos 11 competente
n:1o lne 1l0S!0 confor::l:l.r com o <tue dl~ o sUbstltnlç.1a, a nosso ~o~tllmc I! acHar :lb~l:;o
n ol:r~ ':;eD~aor_ Se ~CJ SI> :lo Cam.v:l. ~o~ DeJlu, e ~Izer d~Jlujs l-cremos li que se ha de [a.
t~:;os ill'~;!a I;I/ ('jotll'/l pr lvnlÍ\':: Iin reforloa ter. VelO r;tI'tonto con t r:\. ~ e;n~lIa:!.
d:l ::.dullni~trn~ao d~ J::.:;tjç~, ent:i o cu eOD'
O f :1. AI.IIl:~~'}'.J<~l!& : - Sr. "reslden:e :
\·~rJ;1. ce!ll :;. su;>. cp!;: i:lo; runs coma não se I: me~!d, (tue se ex/ge li lndbpeullvel; mas
d1 est;!. drcu lut:lncJ a, padcmos n<ls lolclar o que eu digo 6, ~ue :I. outra parle da 8:llCllda
~1li!, assim C0l:10 elle. lA Jnlclnrão. Or~, o lIão é pasS!\'eI delur-6e lIassu r. Eu não sei
o!.'J~cto da "ue se tr~.t~ ne~lt Tltolo 7· I! como po!sa hnver un,a deIl~e~~~âo se~,1 !luc
v~rdadelr.1.nl cntc :! rcfor:n:l d.1 prime/r:: ln5' os nobres Sctado~c$ S:l1b.:;:ll I> ~ue foi (I:la
I~J ~.[::: lllll3 nd.i Ji dc/xar-los ~ Q ul I1~ssnr :I.l)u ! se venceu. por~lIe d ~:c mod a podemos
Il~.':" (;all :~;'~_ rlUe se ~cd /:I. propür toda e eSbr a Cater o CCttr:l.r!o hoje, do ~ue [i;i?
q~';::ucl' (ll~pesl~no par:l e;i;~r :lbu~OS lIO I m~s hontenJ. P.1.~e~e·Jr.C Que lua oiio 6 1n!l!,',,:o, (:mle Civi! oorr.~ C:i:u m:tl, afull de . lIe,ra de Legl~!nr, devemos luar :u couS;\~
~c l:lals be ~l regllb~o o p~oe<.!~o. e evi!ZT cam eircumspcC!:ão. se se quer que eH~s lia.1.< ,;C~l crn s c ~ ~!O:I .1~S que neile h:) . On. se . Jam d~ S:l.hir boro feitos. Eu
já aJ,~c ~::c
!';~(I ~ : '$101, II Ó~ devm!l cs dar :l!:;aiD a pro>-' ';ela d:l. Ca:!,.1,ra dos Deplibdos 1Ir:! Pr()je~ ,,,
'.: ,'. ~n d.1. "il O ~o,c~saTi!l. sel:, p~ra fi e:.!' me· sobre a pubHcldadc dos JuiS':.r..:c:aos cl n~ n ol!l ~~ rc-zu!ado a llTocesso: c 5e n6s reeonhe· l:cõc!, a ~cnndO) emcndou-o.
~
N~n vi~::-o
C: I:l0S (lDe 0;:0 b~St.\:I1 ::5 que dan:os neste \l:I.r~ ,1 oUCrl! C:::rJa rn, e Il;'or:: quer·se (lar
C~atllu para ll~rmos o Furo 00 csl:lao ~m. umn c~: CJ! J c. :tlL~rnr t~lvt:: o que y, c~ tn
í!.u ~ é ncce9S.lrlo csbr, e se .lpp~rCCcrcDl ~! . i lelLo? "uc"~·me nue Isco n~o p6dc ter lupr
gumas idl!~s de melhor~mcntO!l p~ ra a
de m~ncirn ~!a:um~.
; und a lnstll:Jlein, LncaovcnJento :l.Igum il64e
o Sr.. C.\JIX!(II:Il M: C.UlfCS; - Sr. !'r c·
b"" ·Cf em se lanC:l.r 1ll(ia dest4 prov!de ncil1. s!d e:He; o scn$a ~~ CM1:l.r~ j.1 se t~m Il:. l~ ll ·
nu do resultado d:l. Idéa de melho ramen to. toado:: este tesp~Jto poh .l'dmlssiia de ememl~$
T~ll!c~ ou não temos' ahusos .pr nUcados na rei!,:!! Da p:l.r te ciVil. Orn.. havendo Istc. o
~dmJII ! straçiio d:l. J ustiça. bnto em' prlmelr~ sendo manIfesta ~ nccessldnde q"c 11.1 ~ ~. b
como Clll segu:l.dn JnSl:Inclll? Se tcmo:!, eo o- provldcn cln. niio ~:lrc~c de matlo :l.lsum 1'3\'ú:l1 dar pravldenclns: c~ ,portnnto podemos lenvel QUC nos sirv.l de embu,~o U:1m t~!n
~:11 ;>I1ar ~ 1II:1l eri~ da IIrimeirn InstaDdll. para de a ranha, fiO. 15m ~ue elllendnnda o p:o.
Il sc:u nd,1, & oiio entrando em duvida. qllC lce ta. paliemos dnr·!be m~!gr e~p~ n sao. qu~ n
u, IJ:OS esta !aculd~de, e que tratnmos de ob· do il materb. 6. co:no disse um nobre Sello·
S~H :I. :l.b~soll, cu 1'010 Mia emenda, quo il'lS' dor ;eral lle nm~ns ~s cama r~s e n'lo ]I r! ·
(;jura :L outrõl. que em &!!Sutlda dlscussl!o vn Un\ da autra. All!m de que, nós J.1 tnmos
aqui foi deba.tldn, c , uppr /mldll. em couse- fello algumas emen~:l.s cs.::rencJacs. con!o) foI
queocl o. dos ell1bara~OS (lue se :lpr65ent~vun 11. da IEp!~raphe. e u:lla ,e~ qUi'! c&LcJ:11n
e quI'! bole se achllm mclbor desen vclvlilo!l, dep t~o des Um!!os que a Cons tit uição m~re.1 ·
c ~ombill6dOS com o. Icttr:L da Cons tl l ulçiio. POdemos lucr tod~s o QU<1Osq ncr emcnli.,s.
Voto, digo, peIll emen d:l. ins taurada_
Qu o! I! o e!lp!rlto que -d omina em tl>da e~s.'
O Sn. Or.il'Imu: - Sr. Prl'!l(dcllte: para cmen d ~ oprcs.entndn? E ' I> mesm o do .Pro>p~ssar a emenda InsUn rad:l., seri a. necea.sa- Jceto, rer m:l r um Plano par:L os J ulx?!; d·
rlil rdormal·~ . po rque E lD:l.ocn o. mu itos r~~' ve!s; o que não ~ IDnls do que da r eJ\'ox':ç,;in
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á COllsutulçiio. DIsse um 1I0bro SenlWor que
O SII. BorGu; - !Pcd! A pab,r.?, PAro
11 ClPeDdll. era ID:l.DC!I.;
eu llia POSSO COI1' cllam:J.r li .ttCII~C10 do Dobre Sc.alldor sobre
cebe r COIDI) cll:L merec.1 esse cpltheto, vl Slo a!;umu ,proposlçÜoes quo t.ellbo ouvido pas·

til"

Que cUa Iladn mlLis tftz do Que expOr a dou.

trina, delxlllldo s.c.lv!lo 11 rcdl1e~ão; o QlHl eu
com eUK pl"ft.elld! ~, que a COIIstltulç40 tenbll

5:lr lI(Jul. DhscoSc QUO Jl6s nao 1101 dcvlamQ:!l
ot(:upar agoril disto, p"rQua jl1 sa deram
J'lrovldencJlI~.1

este r espeito e Que s6 se trata.

e;EccuClio. E devemos nOs delxa.r que 11 COII.· dos Juizes de prImeIra InllllocJ.1 e nlio 81IItltulçiio JI~O tenha execução porque li amon· gundll.; mlls eu creIo que com 11 dcelaiio da.
da DII.O cs!.li. bom redlgldlL, 1I(1e2l1r de lour ti CnIPura de se mudu 11 Eplgraphc, se hllb!JI·
tlaulul:t de - saln 11. reda~J.ot _ lEu deixo tou ello. pa!1l. com;)rebender todu :15 emen·
o bo:n ;1rr~ulo dt!la. ;\ pCllet.rnç~o dos mUI- 4u Ou altençiie., (Jue 50 opresut3re!I1 s totfQ Membro! dlL COlllmlssilo de Red .. eçio. li rem Jullad~ utele. O Cobro SOJIlllior, QUO
quelll ,rogo quo blrlllonlsem estas doulrlllBS. deseja dta lIItent50, 44 como lIrlllt!p.1l m·
Outro obstaeulo (lue se 3pr=ntou !ol, Que zilo plra eUlI o Itr ntcesnrlo p4r em Intelrll
1161 1'I1mOll com o IIOS30 plallO 4e destruir e execução:. CODllltu l~lo;
porem pncee·me
1110 edl!'ic/l.l': Isto lIio se PÓl!.c dizer do Se- qus et:ss :Ille-s:DO preceito dll. Cooatltultlo l i
11&40, porque li Dclle plSSDU um:!. c!!Iendll, se cn!!lprlo, eu Itlo o artigo 159 (1en). 04'
lia I\uel u 41z que 11115 Cldlldes e VUI.:u pc)- qui &fi dedu: que es te preceito" qQ:LIIlo aos
pulocu baja UlItos Jul%es l\uant05 forem!le- cuos m!!les, 10i0 !lio " enclIL " propost·
canrlos, em cOll5eQuenelll dll Qual nilo allte çAo, de que niio 10 r3&endo utee.sl.,o esle
esse llIcollyeolc!lle que o nobre Sell.ldor JIll;amento pubUco as Cf,ua:L!l clnls, fita. lo·
apontou, porque D;!' me.;;m:l Lei, Que pres- 1r!lII:ldl. a ConsUtulc!1o, por luo que o preere'e :I :lboll~~o de UIl5, mandil que o Oi> celto que rlla d1 f $6 para .u caIU:U crimes.
Terno P05S:L Domellr Juizes par!!; jnlgar~m:L!l Convenbo que atJilDI publlc:os os juJtameotos
caUJ:IS em $QfIl~n ID5bntla. Outro Ilobre om le{jullda III.we!1I. DIIS causu cl'ols, o
Senador CIlllt rarlou 11. emenda Luan4(),1 dI Que 6 a meu vtr a melbor pnnUll que se
buLl I, porQue j.ti bavla um Projceto, ~u e p6dfl e1ar da ser bem :uI!!Ilolstl'll.da li jus!..l!)a;
p~IDU ::0 'Senado com elllendas sobre este lIlU como ouvi a"'Il~3r ~ue se Isto nlo pu·
o~Jeeto, o Qua! or1 esta.l·lI Da ClUDara dos susc flCllVll l:llrlllgld3. p, COIISLltulção, ê por
D~put:u101i: !U1lS o que tcmes nlis eom Isso? luo que me le\>J.D ld pRra Dl(l4tr:U que nlio
N6s saoo:llDS Que os ProJeetos Que l'RO desta. b:lrla tal lotncello, por Ino Que o preceito
Camau ()al':L p, outra com emendas, IA. t1eam dcHa f só PIII':L ai e&UUJI crimes. Agora di·
elorllludOli de um :tllno para outro, o eon· rei que n TUdo QUo me Plll'cce ·multo attenI lderalldo n6a :!. ;ravldade da mate rlll, q\U1 dlve! e QUo f'z eom QUo cu 1110 vote pela
, ;1 orS:ilDI~açito do Tribuna l 4a APpeÍlaçio e emenda que CItá em cima b Mw, <1, Que JI!.
Queren b 3. CnmaTa oeeupal'se disto, pare· exlal' um ProJeeto lobre a publi cidade do
CCome ~I!e aGora tem lodo o lugar, não hll· julgll.lllelltll du Rclatücs, o quml estudo lIen·
.,e!ldo moti vo nlgum Que possa o~tu il di,.. dente da outra Olmarll, nlo podemos sobre
10 esta provldencla, n !lua! multo lDals tem tal lIIaterJll l azer eousa. .!guln' stm o tel'ht:1lr IgOI':I, que IslO Diio é UIlUl Lei ~t$ta.· mos pl'tscnte, p~lo receio 110 ublrlnOS eln
Clldll, mas !Im I1mil Lei flue tem o Cllt:Lttef a:l1I ndOS coatrlldlCf6e1, n~o Indo tlll'eII :LI
de orglll.lclI, C!ll ~ue le trat:L de todu U emendas de agOfll de nee6r1lo tom o IInl J4
lastlllelu. E poderemos n65 ter 11l!Clllil'e1s appronmos. POtUDto, PITII. lllio 11"\11' &lgu.
a es~ dlsposlçh, qnoD!lo tl'1lta.mos de orp.· ma COIItradlç;1o do 9111.a40, ICfl. ooll.,ellllll lO
IIII1lt o J uIzo em !IIaltrlllll tJyeh delu.r illfll1 que o aobro 'Staador .se In formasse da dou·
dlUo 4e eJ:lICutar a COIIltltnlção, ficando l i. trlu do Pl'olecto, Itlm da e!!lenda Ir em
JJUII. T:tbunlts ju]g~fldo a portas lecll.du ltilnDoala com o flUI j4 $(I approYOll.
toDtra :a. letln. dl1l11. e esplrlto do secule!
O 911. VE;IIOtlOIlO: - oSlo me oppus 1
:Eu cnlo qlll 1st" ..i(> pU e HelIPilr _
Le- I n ltflu~:\o do .rUgo pOl' IUPpôr que le 111,11.
gls!adores. p otUnto, ú vista de todos utefl zeue li exlstellclll de Juilea pri,negladOl:
1'QoUVOI, Dio po.uo delJ:ar de votar em ml· PIIrQ1I'C elltl!lIdo q" devem nca r abolldOll I..,
nh tonsclelldn pela e!llC'lldl, oUercrlda.
JUIZOlI, alllda mesmo Qua.udo deU .. ee Dl~
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lr~l:t."c, vislu que Soe utllbelccc UiJl.1. 1Il1l rd.u~ u w nobro SCllador. Que llcllo u qDe I: CCU~
,enI, de"l'cm clles IIc:1blf. ,\ que III~ oppo~ho t~!~;io. o ~;:o dct~rlllln.:l.Y~ li. re!j>Cil.O da Jlu,
é li ~moDd:t que tmb d3 Or(;:l.ll!l:tçlo du Re- bUcld~dc dos jclJ;:,l.IIIllatos, orll Uio s61l:~nte i1
l ~~üts, porqlle esu O13tOrl& nio ~ d(l naturl!U r esposta d~ UU5.:1S erJ lVeI , n~o das cl1'el.;
do I'rojc:to de (uo tra.to.mos, o pçrquc dCll.:l. m:LS COIDO la tcm !:1Ulldo em nl11s I:lntcr]~,
Dia devell::IOS trnb r p~ rct nl;oen te_ Con1'enc! do !al!:trel IgU81me~ tc .obre a1,um~s <rbserva.
estou de quo 11 reforma. dlL Adm!n!ll r lltlo d:t t5cs qu e so {Iteralll, t&os com o ~obre u. tou"
JuUÇl, uito f .:I.Ur[bu!çiío cxcluslu dr. 0.- peU:llcli1 ou I QeQlI)~teIlC[1 de podc r lllOll IIO~
m:n des Dopu t 3d~ o ter a sua In[c[IIII\-.:I.; e tr:tbr squl de cblcctos da se;u~:I:: Insta0quo nSs ::quI podemes rnud:tr o I!UC lu!;;u-. (Il; e tra~! L1lDbem de UIII:'. prt.poslção
m~ eQoI'l"l'en!cntc, tC:)lt:anto quo niio e:;orb]- q:le CU1'1 11. respeito de J urados no Cl ... el.
teIilCt de nC~ltl; a(!rlbol t.Jcs; m~ s eu cODsl·
QU3Jlto li DpiDI ~o do oobre Senador, 'JM
dcr,) C$tc p~ocI1dJm(!nto, que .:I. cmcndn quer diz qtre 11. Constltuic~o SC restrJnge tis cau sal
quo tt ~h3WOS, como do:nonstr3~:io do 1I0mr- crImes; petmJtb·n:o quc lhe di::: .]ue RO
11101 1/:11.1. espec!e do J:J.!U c '\lI/e u rja. npllrtu_ en;,I.IIOu. A Constitu1Cio que r quo ted05 OI
oos d~ dellc:tdeou. 111/0 de"l'cmo5 ~3rjor; p:t. lull:IL.II:LCILtos $cl:Lm fl![!os CID publleo, o Que
ree~ al~ um" C!pcele d(! 3t:oqUC \lUI IC I)uef ~ r'; dI a1mples Ictull ~]II, e L:loUl o Qccr,
f.::e~ A outro. C:J,mnr:t. oruitllndo nC$te Proll> que determlll:1 quc b3jaUl Juraclo5 n:a QU'
cto u:r.:1 Id~.1. nOl"lL per um IIlctbodo tAo ex_ &l$ cl1'cl., do QUe b~1ll elUllltlCDle ~ dep ret f~ord!!\~rJo. A ldb cl.1. c:nc!ld.1. li (Ieu)_ Quer h~Dde, Que le ell:1 não lIu!:euc Ql:e ew! Julque ~G9 :lr,ul p()s5~mOl refoTlI»r ~. llelaç(ies .=:~ltlcDto f05SC puhllco. D~O ~cdlTp.,,:~ quc
o 10 Isto Jl;l.SSa.. cntao podemos t.:Ill'llItm neste hOD1'cue.m J urados n~s dUsa. cl1'e!:; ; loso
Prel:cL"l roto.mar a Lei clu Guard u N~ é ovldel1temente mudffl$lo que :!. p~o"l'[d~DeI!l
c!c~~:~, fI:r~ne ~ :ttrlbu!clo ~c~ Isto. Se- :lo fl)SpCUo dM e:tDS:i crimes ~ ~xtc~~h':I ~
lI~ ertl~ :l~0 tem lupr nen~ull'l, devo:llos oe- c:1'"ell o :'. to4a as causnl que !!Clrl (~eh,bo
cup.~r-ncs t.'-;o $ÓlIlen te dll. Illll.ttt!:I do I'roll!- d~ jur ld[cCdo do I'ooer Jud[d:1rio. A canet o. Or~ ::.li Reltçiloes ,podem ser rC!l)rtn~dlLl, stl t ulciio diz hem cxpress&lDutc QUo depoIs
nlin h~ dU\'i~a ~l;umu; -m13.S d evt-1!. l!Ll:ef d: Proaul1cla. todos os lLCtos do pro<:esso ICe!lS~ re!or:113 em um Prolecto teP,ua-do, e rolo publlcos, e;ta é a pro,ldencl.:l. QUc e1l.1.
csu (: n r:t::;lo por que ell me OJll\Ollho t dá, celD 11 d[f~rcDe:l- POrêlll de que 11:11 cair
doutri!l~ da emend:t. A!fID disto <!J:lste I1l1l $:tS CrJlllCl dere elb ter eJ:ecu~~o - desde Ji
ProJ~~:.o, Já a.qui approl"3do, pro"l'ldenc[lllIdo - e DU elvell Quando (Or tompo_ O que nÓI
5O~ rc use obJeeto. que boje se ~cb~ 1111. outra queremos poli fxzcr
6 .1.Qulllo mCl!LnO ouo
~rn~t:L A' vlst., IIO[ S destu r~~i5el 'foto man d:t o esplrlto ~ a ConsUtulc~o, Isto Ci. f::..
urmos tO;U que o proccs.s.o dnl ~csdo J.-\
«IIItr~ ta! [d~a.
O SR. DlIQCJ; Ena.\IL\; - Sr. pres[de n- sej:L pUbllco, (u:tndo rOr posslnl.
te; desde o prlnclp!o deste lI('f;odo. JIUI e.
Qoanto ao outro nobro SC:L~dcr. Que
dude (!~c t.ratamos desu ;o3terl3. em quo t::.nt.o cscrupDlo tem de que !lO e:ltre nuta
5: llltcntoa dar or JIIlII3ç:1o fi. prlme[ ra 111$- Illater[n, , ultentllDdo ODe 10 ndo pódc tri1l:t r
t.3 I1 c\r, d[uc eu 10;0 lIue oi,o (I0Il1:1 [r o ne- $cniio da pr ImeIro. [osbnc!:t, nlo :t~vcrtlo de
soc lo i![rr,lto, c o nobr~ Soudor, o 'Sr. Caro certo qUe já aqui passou hont~m um~ e:neone!r,) ~c C~II;pOS d[KI(!, como d[: ASOt:L. que d!\ pOlt::. 110 Prolecto n~c lentldo e QU(! h~lste ~ :1::0:1- leI orpnka e lIio prov!lorla. 1'cmOI de ter OI lul~eotol se'lr~dos e que
01".1. ~~ :tsi!l1 e. ttPuglL.1. lIuo seja Ulmld:l. elD por Isso lLeDhum IDeQIL,colellU: b em Que llll.
con~!der~~r:o :t p~c!enc;to d.1. rdorl!l:L du cccuilo CID Que dewos pro,l delcl:U p:tra I
Rcl ~~,icl, Pf'1"~ue em vud.dc IL ão cnteudO prlm elr:1 IlLstlUlcl:1. lLS delDos tambem na SI!como ~e pila c;nclldas a um.1. Lei orgtLD IC3 n:1- gundlL, I tlD to !uo se tue e:n \-ll t~., quo o
lercct rr_ cUseuuào._. (O resto do d [I Cuno do IOnllO d.:l. ClLmlLra eOl1vel o em I)U(! s~ cstabcIctl'UCIll pro,rdellelas :t«!1'C3 d3 SCJ:'uoda lIunobrr. Ond~ r do 101 ouvldo) _
O SIt. J,fAJ:Qt."f.7. ~r. C.u.\ n;u..\J; - Sr. moela. &lCIIID.aS deJlu aqu i p1lltLr:m CID uPresl clcr.~. QU;l\ ~ a eu pedI :1 p31ana, tol IUnb dileusr;iio elll algu m.. emClldr.s. das
JI:ln r".er uma o1l!;cu~cfio sobre o ~ne dl!se qulLt's outrl~ !nrnrn sllP~rlrnlLla~. '\~rJ. !lm:..
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deillU t:lleadas sullprlmlllas ou Il 1!t6.l 4ella , diuc ~ue nuo percebeu o lIIeu af'l,'UJnellto li.
Ú R~ul :tpr,:>ltlllt:llb; Instau rou·se de DOl'a a' lace "II.;J. CoutltuIC,lo, .;J. qual K> traUv.;J. da
que 1<:Dlpre foi permlLtldo; ca:na li pois QU~ l!ubllcl~~dc ',:.s causn. crimes. ,Eu dlMn que
StI dl~ que C:ll tercei ra dlscuilSilo se nãa wdc a pubaclda(,e cril. do ~J)lrlta da Con$tltu!tiío
aprescll1.1r tn! emenda! SC!llelll:ul~ di to nao c I'or Isaa I'Hcda ~ue :tI CRUSllS clvels ltIm.
tem !Il!pr :\ts:III1l. ·DI~5e-!lc mais Que n~o ti· bem:t tdu\ltU~lU, e G de prUllnll r que a Coa·
111111 aflui lugKr o tmhlr-se de Jur:tdo$, por- IUtul.!iu IIlislm o q\lclru; cu por(im npon tel
quo r.6s e de Que estaDJos trntnndo o! de 'un· Ista, porque dbelJdo a ConsUtulcilo que, pnra
terlns Judl:!aes e n~o tratamos, nem dere- jul;u ~. canlnS em le;uud~ li \llUma Inl·
mos ! r~br ~e admltUr Jurados; lll~S eu di· uocla, huer!'i 11111 Prol·IAclnl !lo Impcrio as
rei, que neste Ccdl;:G, do QUo le trab é dn ,leln(;ae3, PlIr~ce :lodcN~ 'IIedullr, Que seodo
lnat~tl:\ de rerormar OI ~ilusos, Que se eOlllle- :lI IICto, dll prhl1 e.ln. 1u.t."Inclll publlcos, fi
cam ml10s e que n_lalll por Isso de um r.lhondo-ell p~t.;J. o es)l:t!to de pUbllcld:lde
r cnlwl!l mall "romplo, Ora se se tra1."I de (leUD, o querer Que nJo haja publlcldlde Da
rellleGlar ab~SOB, Inconrenlentc algum !Ia em $Pll Ullh In.tanelo, é Ir contrl a lettu e OSos relr.o>dlar elll se;tlnda Instnncla, ;).$Sjnl jllrllo dI Cooltltulçio. Esta. emellda qUI! a
COUlO C'I l"t!1llldlam05 elP pri;ndl':l. Portanto Úommlssilo apresentou :). Epij:Taplle, e Qlle
par~ee~r.c que tudo Illl~nto se tem dIto, nio j,í p.:t$Sou, abl1lngGu tudo Isto, do Que se seobsta :L qUe J)1USfI a emend:l, cuja utilidade ;;ue Que, 5C o senso !,la Ca:nar:1 é estcllder
está r.:nr.lfesl.'lllcnte demonstrada, sem to~ :1. retorma al~D! da prlulelra leslaDela, 1110
lido coJlturladll.
IIn moUro III;:um p~n Que deixe de o lllzer.
O SI:. nnu!:IGU~ tJE c.",,·.\U!O: - !Este FUll1ltt/l o /lobre Senlldor Q"e lho dilt:1 a
J"tcJec:o t~:n ,J;lrrrl~c ~ult~s eme~d35·e UD· ~noruem, que resnl:" de mnllelra por que
U!, CO~~:!, que n~o ~el no fim como ino se se tu o processe, c li! jl\I;:1 umll e:tuI~. Trts
11: ~e org~n!~ar. :-1:15 primelr~ emeudll5 "I· h::nens em le eomillundo, a caUS.!L a mais
QIu eorr!;-ida est:1 Id~" d.;J. juris.dico:~o ot41· I!UPHunte cahe, Ilor 151i::1 .que ~ prcpar:lda e
!larlll Ilns Corregedores da crime e em conse- j~r.adr. l i escoodld~l, sem 10 da.r trftbalho
nuenciu dQ::l dOlltr ins hnvlll-5C supprlmido :I :I:.;um ntI cume \:Ial prOf1Ll. lIulto Cnell
dos ILrtli~1 ~~ c (O; LH:lS como elles P.1U~· couu ã dl20r eon"enllo, ou vou Gm tudo de
rnm co co:po êo COlll;o, I'e<:C1sar lo foi r~· :lccurdo com o Que dlue outro l1eru~ro, Isto
ze toSC c~b oll~r~~ão li te$jlcito do processtl n\l.;J.ndo au está cnl p~rtlcular; Quando porém
r.rlmlnlll. li:u In:nbeol sou de opinliio que S~ r;r em publico. enti,o 110 Juiz ha de corll r·
!nstll.ur~ .;J. eRlcndn, ~ Qual ~ p:ltn :I primeira lhe 11 tace QUllodo d~r uma sen.tent a absolu·
Inst:meb, o ~U~ Illl~r III~er. MIa !In mais .Tul! t:llncntc contrn li razüo e eo~trl 11. J UStltõl. E
IIc prlnlelrn !nst.1hcl:t l1a Rtl:l~ão; poram l':\rn Que h:1.I'emos Qucrer SUlten t!l.r, Seuho,""ruOI IU!ICJtar OUlra l'll~a. V~mas ao Jub d~ r.--s, este sl;lllo de Jl1l;II01cnto, lIuando Inte·
Cor6l\. ::ã:> se raHa l1clle, c quem li ~ue o r~!11I ;la todo ~e um TrlbunJl a Ilubllcklnde,
b:lo dc Jublmu!:! E' l,«eiso ter em vI~tn est1 1·)110 Que li !lo:! ou n!!'! decls:lo das e;\uus
!Il.!;), pllrqp~ cllc de!xa de ser Jolz, e este !"ene!lc sobrt a bonra do T rlbun.,1 inteiro!
jul;lI.(l!cn!o I,~f> l'{,ll~ ser feito por um Ju!~ Eu dl;l:', como DClICmbar;ndor lIue &!lU aln·
de P~~. \";lmes ~c;\b;\r ce:n tod;\1 !lS V.;J.t:!S de ~.'. Que o Stll)do nilo deve deixar do :Lproprln:elm Inll.!l!d~, e por !![.IO neteSs.arlo ~ ,"olUr 11 oecu51lio Que tem de relntcgT.;J.r no
liubstltclr o .JuIz d:!. Co~aa. Que está JlU clr. publico a InteireI.' Gc Cllt:!dor ..:rOI Trlbu·
cum,t)~ti~1 lIe ff~ ~b,lldo. portanto eu 1011 :-; '05 dnl Rel:l~ÜC'I e PH:l IUO o nlclo ê d:tr
t~mbca: cio eplulào que tome lL rCI'I'Cr cst1 p,,"Uddade 301 ICUS julpmoll(Ol.
O Sr. Rodrlgu ct de C:r.rvõllho mano
doutrlr. .~ \I:: c:nell'"h J)JU que fiQlle luppri·
mlda :J J :Jrb~jc~áo deI J ulxcs de prlmelu
dou :'i ),fCSIt .;J. II:;UIIlIO
In,!an ei,., !'lI:" ~e;o fluC é olljccto paJ'fL se Ir I
de Y:L;~r, I!to ~., t:-:lt:Lndo logo co:n madurez::.
d:ls ~nblolllu!';:",.
O S::.. C.II:x~lr.n l>r. C.I1I!'Olõ: - ,pedi a
lnltnurMc o Ilrtlgn l~ sobre O:!I Cf>rrep",la'~.l :>~r~ m[Hlmler !l.f1 nobro 5cnn~nr que: ~c:lorei do Cr imc e do Cl,el. compreh~nden·
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0'10 todOll OS l'dl\.l'latro'll ot que Julp.1Il DO R& emeuda orrel'fllClda pelo 1I0bre Stlllador 11."
10çlo em !)rlmelra IDltanc!a: e 011 que Jul· ICobou de ta.llat, que elltabeleee o Julgamento
pm em uma ullle~ IlIstucla.. _ 04nl(ll1lo. !)ublleo, li dlpl d, ser ador·llIdl: que o method o para. l!tM Julp,meDto tlli na ~I de
FoI apobufa.
11 'IIe Setembro d, J8%8, \lue li a qu e recula
110 Supremo TrlbullIl d, JU. tlÇI, e \l111 deo S~. VISCfllfDE 1111: AUÁx'uu: _ Se ai· 'eDl tiear extlactos todos OI .Juizes que Jul·
guma cousa tem de bom este Projecto, 6 se11.. Relat6n em primeira e wpoda.
.l:un.meote I,to.. A Commlas.l,o, a quem foi IDltllnda; porque mal' ptlDtlU temos eo·
tfteulllbldo, te" tll1 .. ll tII a'PreseDtar esta ~ao..
IIIJImda e multo della u leJl)brtl u; ·houYl!
Julgu o o debate II fftcleate, foi
lIDf'IIlIl du , ld l IIObre qual seria a Lei que se
IPp ron.do o artlgo eGlIl I re4~o.
d ... la _em ir, le u 01 .. CIUIa, lutel'])ost.u Das
do Impl'Oll.M N, e a ellltlldn do Sr.
J'uutq de Pu 011 se dnerla ler pela Lei
Rodrlgua de Cunlbo; sendo ou·
tra!llm apl)rO"aldu .. du.. pariM ui.
(lu e estabelteeu la declt6es do Suprelllo Trl·
tlmaa da emends do Sr. Carneiro de
bUDa). Estll foi a Idnld a que tere a COIl1'
IIll ssAo e por 'luo li que 110 Pareeer olo "elo
<:anJpos. cuja prtm efl'3 parte le Jul·
goo prejudlC1lda.
fllD. emellda. J ulgo que a Camata. u U de
'OJIIIlI.G.o, pelo Que uabo ou,l do, de que ton e
SerulD-Q a. dlseul5ilo do a rtl;::o 18,
-A n,l"er a emelldl posta pell Comllllulo I
Idd11l'0 do Iml)resso N.
respeito dos JlIl:t!I de primeira JlUtallcll,
o SL VISCO:.'!)!! oE AI..c.\!I"T.l.II.\: - 'Este
p orque I Coostltulçlo d' Relações plra Jul·
g~rem em segunda e ulthua Inl taucll e não artIgo n~o del'o pUlar. P,,1s n"o p6de o Juiz
em I)rl melra. Por «Ial«uoacla toda I duvida ol'l'ld:r.r-tc, nã" po5lde engan aMe! Ndc sim e
-"restnto é, &ti se extinGuem os JUII" de pri· h'nl)tUllblll dad e acuiluma 11100 bs. Em Demelra I~ .tllocla. qllll bl de u r o met.bO'do nbuma parte do mundo deixa de admlttl r-$ll
-do jul;::ul:Ifoto das RelatÔH. E' certo que 116. um ~mba.r,o. A FraaÇ:l COllsel"l'e. dou$ em·
devemO! orglll bar a aossa Le~11I~a O de- ba'1'OI conform e e. natulfl:a da caUII. Que
balx~ do um metbodo fixo, o ;ual, IOg'Undo do hllja cmbargos de PrIvilegio, n"11Il como
me I)aroce, f' a AaSeIIlblu Geral o deu, qUIII' uguuiSos e tereelrOl emlnt;'os, con,ellho:
do detef1D!aou quc ai .\ppeUac6es crImes. mas aeCllI'-SI! um Ullbara:o, nio f POUI.-el; o
-qae 10 Julpm Ila.s dltterolltts Pr01'IIlClas por arUro que o detcrml n:l. 6 Injusto, a 1)01 Juo
um Tribun al, que ~up!)Osto que , 1I(0mllo, não deve ~SSIlJ'.
O SR. D~Q'Cl: En,ADA: - O artigo Ideve
ro.ue:n comtudo julgadas publl ealllente: e
ulo e Isto QlIla 'lias pri ncipies garautl.. o passer. 'Embargo nio 6 reeurso, este 116 se dA
e5Ur a I)arte I)rt5onte , IUI e.attU e ter a para lu;.erlor Inlullcla e aQ"tI1 o qoe se Qner
libe rdade de le..anlD.r Il "I'~ , 1'I1ta do I)~ dlnr 11 que ficam abolidos os NCUrsOS, n:ee.cesso c dlu r o que qul le rT E lIào tJcatt la· pto o das rel'!stal... (O resto do dlllCurso do
tam ndo lia opinião pu blica o Juiz que der nobre SCllodor ali.o foi ouvido).
O SIl. Roon1<::m:a DI; CAn\'AJ./To: - Ou eu
publl c':lI11cnte UIIl:L 1It1lttllca contra a JUltl ça
a a fIIzào! De eerto Que 11m; li !)OII por COD' estou el)g~ nado, ou o nobre Seoadof. O que
segulate o lulglmento I)ublleo um& du me- se lralD. lUIul 11 de reev.tlCS dos sCntellç:l5 delb ores GnuoUaa, que a Constltulçlo concede. flolllr.:=s, fi nll.o 'II e emMrgos: ])01'(jue 15so 11
·Tcm IIl~m dl h O umtl. outra ..·antagelll multo p~ SlOU no arUgo 13. addlUl'o do Impresso J ,
gnnde o • nilo ser telto o jultamen to p-or quc aml)lI& mais do Que o artigo do ProJeeto
um pe;uello aumero d, J uizes: n6s ..bemOS lebre emb:lrgos.. Este artigo do Projeeto ca·
Que qua nto muar e o DUmeto dos julpdOl'el blo e tleou ao m~lcrla !l:ellSl fllIlenda «Imo
1IIals gonaUI tem o CMsdào; pol i te tu uU: n40 • Isso a(Ora. porém o Que se tratll.
llO!SO ter 9 J uizes, bel de entregar li mlnba o artigo 18, addlU .. o, que utA em dlscu!uo,
.sorte ti. dou ou tres! 'E como é Que ae P.... \'cl'loa sobre os reeurlOS de um a. Rela~/les
.dem Julpr Illultu causu 10 mesmo !cmpo! PIlI1l l i ou tras, o que nnda tem com aggrn1'10 e poul'cl. Eu entendo Que I p rimeira 1'01- PortEnto pal'ft"'llle r6ra de proposllO o
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que se <dIsse agora. Se se Quer Isco mala clero
o 811. !Müqm:z PJ: CAUVJ:LLUI: - Se ee
ra~a·1K'; IllIlS eu eDtendo que nilQ é pree!5O,
Qut'r o artlJ:;o mlUl e1~o, cnUlo d\:gll-se: -Du
O SIl. VI8(;O:.'Oj; m: ÁLC.lti"UJr,A! - ·Em· RelaÇÕ8 dns Piovlncll.ll '1110 'havetA 'mala te.
lIugOll sempre loram reCUI'S08 e tanto aasllll cuno 1I1lta Il lIej~ao 4. Capital. .Eu alo &OI
I, Que IIItlltu vezes 81l pedelll revistas e o que Da LlIglalerlil ba.'a 'ElabargOl, ti em
8U;l1'61110 TrllruDaJ &li a io tOllcede. Esta ti a Fra:a~a mesmo lIuDca ellta lotam reconheci·
prue e 6e .8111.111 n40 é o Que &t quer, entiJ,o dos CCIlIIO "CU rIO&. Quanto ao que " db de
expUqU&811 melhOr I. Lei e diga-se: tlcaJIl !JC1LI'8lI1 _0011401 OS A,gravO! ordlDUlO8, ellbUnetos os Aggravos ordloodos de uma Re- teD.4e-te &qQeJles que se dll"am doe Juizes em
]il~ilo

para outra.

primeira !nltallCla, porque 1110 "

chltllllTam

A:ppellaç6e8, mu sim ÁUTaV()II. Mas lEI aa

a

o nnbre Senador mandou .. )Iesll. quer o ItrtIgo IIIals claro, dlga-ee tle&.lll .~
lidos os ·A g'rruot que vinham du oulfll
~egu!nte
Rel.~õea para .. dI. Cttplt.&l.
1ulgnda to materla suttlclentt'ID6lI'
te dlseutlda, tal ap'provado o artlgo
e .. emenda a elle ottereclda nesta.
dlseullIio.
iSegulo-ae 11 discussão do artIgo 37fi
do 'PrOJecto com a .emenda que IlIe
diz respeito do Impresso J.

Das sen tenças detlnltlfttS das Relac~
não bal·u.1 mais AGraVOS ordlnarlo$ para
outras Relações. Salva 4 r~aeclo. - Vi!·
e lide de .ijfflntaTR .
FOI apolll,da.

,

O ,Sa. ·ROIIRtollh IIE CAnV.\LHO: _ ND ar·

i

O ,Sa. VEMonno: -

Est:lbeleclda a

re-

&1'4 Que temos adaptado. devc-4o supprlm,lr

tI.!;D 'l3, addlUvD <lo Impre5SD J, já se aea'l a emenda, que "manaa Ilbollr os JnqulrldGfel
os AggrayOS ordlnarjos'" porque elle de p:lmelra lnstanclll, porque DO S ..~nremo
di:: "Tod a a provoroçâo Interposta pela ' Trlbullal não 110 Inquiridores;- enio ,h4 ou·
parte yenclda do J'ul% Interior para o s upe- I Ira recu rso Be 'Dão o da revi sta. -Portanto pa'
rlor, etc.- (leu). 'Agora este nnl&,o em dls. tece que deve s6 p!lssar
nrUgo ;;lo ProjecuSSio quer dIzer, que llem esta mesma .4.p- elo e lliio .. emenda, por 15$0 que o -SupremO'
pellação vellha para a Casa da -SuppJleacio. Tribunal nAo ha 1'I1~u!fldor.es.
Se estA escuro o arU&,o, esclareça-se, omas a
1ulgado o deb~te sutnc!ente, foi
Idéa de!1e é esta. Não se quer que venbam
approvado o arUgo e nâo passou li
das outras Rela~ões nem um recurso para
esta. DI: o artigo: gDas sentenças- definIU·
SegulCHIe li dlsCU98!1o do artigo 20
Vai proterl<lllS 'IIU ·RelllÇões, ete." (leu). f:
addlU , o do Impresso 1.
entio qual era este recu rso! 'Eram oe Aggra·
..,01 ordlllarlos; mss se Já supprlmll"llm no
o ,sa. C.\L'I"El'RO DE CAmooe! - Eu 1US·
outro arU.!;o, para que ao da agora r;:!petlr
o mesmo neste? AcJare-se mais a Jdh, se se !enIO 11. doutrina do aMIgo; mas parece-me
quer, mas qU&llto aos AggTavOB ordlnarlos. tambe:l1 I)ue esta 'materla da dlstrlhulçAo de,jA os Julgo extlnetos. Quando é que se IMer- veria ser tratada prl'lllelro, IstO' é, quandO
põe as revistas para o Trlhunal Supremo! prlnelpl4mos a tratar da maneira do pr~
E' POl8 dll- ultima sellten~a \io cada umll- d na ceaso, PIas agora lratllr da dlstrlhulçAo noRelações; rpor consequencla todos O! recunos {\In <l& tudo, quando eJla. 6 a primeira eouaat]ue bl no Processo. lIlo me parece cootorme.
anteriores ficam abolidos.
arrereco etlto. observaçlo, e parece que de.,ja.·
.Fol entretll.nto sub.st!tuldo o sr'j mos, tratando de ordem, deIxar Is to para
Presidente por a.JgulI! 'mInutos na ser eoUoclido onde C(lDvler.
Coldelra da Presldenc.la pelo Sr. 3'
O SR. OUVt1aA: - ,E u creio que 11 'menU!'
Seeretlll'1o.
;;Ia CIlD..r& Dio 6 oec:up.He com as dllulboo. CDm
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bal'-. __ 11m Ilrar esta .peaa 'OJUlta que cu....so Wdo 1IIaU Que telllOl feito. N'1o ...jo,
Ir.eubla alo 110 cUlpado; Intretanto parlCl 111"1110 eOlDo te p64e llfereur .6lIIel!lalltl!
que ti dnta Im"" alJUIIla ·peal .0 ·EloCrJ· absurdo.
O S .. flouau.Tn8 Dt <al:VIILUO : - Como
'tIA que eKr"esse esta dlttr1bulCIo.
..tou aQui "'ipldo. telllpre dare! • 1Plo.Julc.d. • lII.ttrla l utl'tellatem IQ'1 d. =111'11. . .Jautara, pITa QUI alo pareça
4.e dl leuUd., rol aPPfOlado o arUp. QUI alo ~1I110 uato eollllll~m. IIto qUI aQui
EIII aelulel. tllUOU em 1l1llCUlllo o I eltA ttel1pto, " o estA tlllllbem DO artllo Uo artllo :0 do JlIlPreno 'S, Que'lIIII elo ProJeeto, o Qual db;; "'Tod..... Autorld.
debite rol &pprofado.
de. .Ju4Iclarl.. -flc'lIl obl1p41.1 • 4.r p.ne
StJUIMI • dlscu",o 40 mIJo n etc. - (ltll). -AQui tt!l. um. &1IIpllludl WII.'
40 IDIImo IlIIpl'ellO N.
aba como o OceUlO. QUI '6 para DO euo 4_
cln1d. oe 101_ " Itl"l'lrem claa plI»'l6ellO 8 .. OU1'&!»: - lEIte &fUgo alo P6da du doe CodIEoe du N.c6Bt d,U1ud ... Ora
plUUT eom.o "ti; porque um 'Delelado alo este artl,o de QlII trltaIDoe di" que ~uapdo
p6de dele,.,. 'DtI o utllO: · 0 Gmerllo feri alttlrePl .. mnDllll du , !du, 1110 ataIIdo
o replamento 41tctaartO para o aJlclamnto .. Ãl$embHs Geral rluald., o G01'II'1IO pOll&.
dOI proenllOl cl,!_ ou crlllles, eretOhert , InterPretar pr01'lIort.lIIeate a 1Let. lIlIDbora
pro,laortallleate tS dUfldu que oceorrerem llto 'D&o puM !lOr .e repuW autl<OIIltHu11. IlItelllCêocl1l. d. Lei. etc.- (leu). '1\16. ,A, ' donal, m.. aio .. lbe dê a eootlllldadl QUI
Utl.\t. podemos deleE.r tDl 'olalueOl o Pockr W QUe'/'. 8mfi= • primeira. ,Parte '6 COll COt1ZM
que ' -N lçlo aoa confer!o; Isto é o me.lDo ' . Conltltu[cllo, e a segunda p6de :pusar,
QUI dizer o Poder EneuUvo p6d.e pto'llO- '
O Bit. DV(lm EstaADA.: - Eu ereto (lUI
rl~ente \el\J;Lllr, e 'tazer Indo (lU&I1to fazem o ard,o 54 do Proketo alo PUlOU ••0 meoOl
as Çam.raI oLe,l,taU.aL Isto ..:! o maior 4oe , lU leQho na D1laba -aota que tal aupprllllldo;
.II~urdos, e 11M lu a de.e ser supprllllldo.
mas ainda que o 01.0 tQUe. Que relodo Uta
o l'eIIolftr dll'ldQ, com o dlMe .0 !Poder
O oobre Seuador ml.lldOll ... Meu Execlltl.o. faculdad e 4e Interpretar. Lel!'
blo , afallcar multo; • primeira parte deale
,ru,o , hlUUl, JI01'Ilue no m..mo Cod"o Si
IICI opTOl'ldeacloll sobre o all dalllellto dOI fI~
ces.o&. QUaDto pOr6m , l eJllnd. 6 a nt.l-coa·
,f'ropoubo a .uppreuio do trUIO :u d~ I tltueloOlll. derag;a. I anolQulI1 UDl preceito
ImpreelO N. _ LIlIz ' ' " ele Olllltlro.
d,., Contltulçl.o. e aU meamo porQue nó8 alo
podeml)J delegar no ConraO lo .tlrlbuLçio
de Interpretor lo! -Leia, Que I ·S.çlo delel'oo
em 1161.
o SI;. VJiICOll"PE aE 0.",0: - Sr. Pretl·
o Su. AUvqUOQVE:' - A prlmelr. p.rte
deste artleo se pu..r, e excusado tudo 1510 dUte. COIICormO'l»e A cplalb da. nGb"" SeQue lemOl (elto; porque dber-se àcon fIM Dador" Que &11 oppuUram A emtDda, qUi d.·
.0 Gonrflo tara o
rtpll1lleDto a~o " ao GOremo o direIto de IlI tel1lretar )Ire>
Illra o Indamento dOI prOCf!llO:' e111, 011 er!. "llOriamnte u LeIs. E' IDQaestlODUtl ..er
!Del!. depo!a 'de tudo atar d.etenD!Dado, • InconltltUClonal ui. emenda. Lt,anlel-me ..
UIII. lupernuldad e: entio era 'DItlbor, I malto pu" eontrarl:u- a rulo, Que 011.1 nllepI'M
mall t.cU 'DIelo d. ai tuer o Oodl&o, dll8f eontra ella, de que o COrpO Lfl!IIIUn cio
-o OOvemo toca tudo, e elcu..n.lllM de tlr podia delegar a allrlbu!çio de IlIteI'Pre!.lr ..
'Parte de dUII aeallÕell com Jlto. Quota Lei., Que a Constltulçlo J.bl «Ioterlo.. Certo
, a'Buuda pntl 6 o lPnmo que dlur ao 00- 1!ode rlll. coa~er til Relac6etI I Intllrpret.a" ei'no que te toroe dHpotk:o o abtolute. <:10 provlttlrl.. dedaraDdo ,lrwll II1II .Ieor a
Melmo ao tempo do "'arqllu di PoPlbal pr"Idenel. da Let de 11 de A(QIto di 1119,
'ilUDa" dlSll ao 00'11110 que nx.... . 4111- ). razlo catelortc. DO lPeu fraco en~der ..
1IOIIIclo d. uI. PortaDtO a fI...,ar "to, , u- porQue le ,100art.. a ConJtltulCIo coofuudln--

I

I

,,,to
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do-ae OI Podere!! Le'(;IeJatlvo e Eucutlvo, que di, ~ IDCOIUUtucloll&.!. como ~ aIIrd eua.
dcyolll taar alllUJlre aeParudos, t1111l de se cLlldura 4:OlIIp"tlnl com a ,polo,l; quO fez.
preve.Qlr o Dl)SpoUlll;lo. Accre&ce que JA 11& odlztlldo lt40 ter pOr 1110 pecha! Eu direi
Lei da creação do Supremo TrlbullaJ d e lu.. sClDpra COlll. DIL\'ld (PullD. 149) Nol' decU.
ti,:!. Q],ul COllltltutlollaIlllellte se detel'llllllou fie, co, ~II {,U,ctt!G 1II(Il1lce 114 UC\I.IG/l.OOt
QU' os Julze. e Tr1bUIlIle8 ollda se encolI' eZCII,ollo~' 1/1. pCCCtUI,.
tr.de lll duvidas IJObre a lllterp ret:l.~lio c eleO SIL MMlQun UI: CA,uVl:Lt.oI.lI: - Eu
eut!io dll -Lele, as parUelpasse1ll ~o mcslllo t:l.olbelD JUslpel o Parecer dll. <':OlDllllu!1o,.
SI/p remo Tribunal, p3.ra &eTcm represolltada. lIIa, como ualilldmol aÓI 1,lo! Foi porvell.
por Intermd lo do Goverllo â .-\ssembléa Ce. IlIr, a commluAo que tez estA elllen~a! Nilo;
:aI, que . 0 telIl a prcroPtlva pela Lei Fun· A Commlssilo tol Ilto rtmettldo par. tuer 11.
dtLlllellbl de tuer a ln!.erpretacilo autbeatlca redactão du emelldQS quetlnballl p'lI$adO,
e a1tera~ cOllvellleDtes. O IlItcrvaJlo das elltre eJlas te a:h&va esta, e a COlllmluilo
se..we. lIio é IDOtlVO pll,.. se trallS,redlr a 1110 podia dalltaT de D IlIdulr na re4:u:tao, e
COasUtulc;lo, aJDda que do esP:1tG do tempo ; :1,ulgllar depol L Nio deve portaoto .. CoIIlrenlta algulll detl"JlIIe:1to aos IIUPDtes. E' , m!ss;lo .er utul da, pur luo que tUdo estlL.
do ,erlll Interesse que Pl'tValeç31I1 as 'Rc~a . emend:l. panado na ClI.lIIua do Senado, lIilo.
Constltutlouaes.
I a podIa ella l upprillllr. Ora • emeDda tem
TambelJl lIàll estou pela ruàll us.lp.da duaa psrtes, Il prlmelr• • tiara o Goveroo
por a~ulI' Ulustres Selladores, de Que 11 Coe. fazer o retulamento para a aedame:lto dos
sUtuio;ll.o deu 10 Governo o direito de ~ : proc:usot; mu Isto • desllccuslrlo, porque
dlr OrdellS e IDuro~iIes PIt1l a exccuçio das ' o Gortrao JA tem e!1S1. bculdade dada pela
Leis: pob esta provldellcla é restricta
CoDstltul(ão. .A outra .parte f Do ~culd:!.de
mente par:!. este c!telto, 'IIla.s não f\:lra tuer ' do !lIterpretar a Lei, e 1110 t! o Que se d.o
por IJ &6, Lelt IIOVas, ou lotnpretar l i ~ flÓde dar. TlrlIr u/llt Illtr[bulç~o, que ê ,6
tabelecldu, ."'- Sla lDterpretação aloda que do Poder LegilJaUlo, qulll ê a dI!. IlIterpreprOl/lorJa, ,e rla ~I tt!:II. cOllsen$O e el:pet/ j. tllr a Lei, e dal-a. all Poder El!;ti:ullvo, li! dei·
ção du Clmaras. Uma vez feltll tolher·se-hla xar I/lIIa porta abe rta par;. o PoCIer E:reeull·
depo!. iIIulto a IIberdlde de "!seuslão e deU· "0 commetter DI abUIOS que qulzer, e cobrir·
beraçio Da ,usembl!a Geral, e haveria lade- !O depois com a Leglllldadc, dizendo que
eDro publico se ella decIdisse conlra 11 IlItel. ohrou oodol'D.le a IDtcfpreta~ão que n. Lei
dera. Porta:lto a cmcllda f borrorosll., e 11.)).
1lgcDclIL dllda pelo Governo Lei duvidosa.
Emtlm, Sr. ·Presldellte, 110.0 S$ deVf! tor· 10lutll.meD!e lntompaUvel CODl os Qovcra OCl
IIIr 110 ITIlemll retrogrado QDtlgo, t/ll qu~. ConstltuelOIlI U : e por 1810 voto pela s up.
alavam loCIol DI -Poderes reullldos DO Cbete r prell$i1o deJla, teDtilo que li tlllha desd e que
Supromo d. Naciio. :São obsUlllle C:S te caduco olhei pJra ella.
aystClIIl, IIOS Estados IIlIllB clvlJlzados crJ
J ulgado o debate l uttlelellte, foi
lI'ulma iPoJltlCI; 1110 ser o SaberaDO Juiz elIl
l upprllllldo o artle\! na l6rma d:l.
qualquer dem&llda, II!iO s6 pela IIIIPDMlblllds'
cmeada ha pClueo .preaeDtlldll.
de de eX/I.IIllOllr os complicados direitos dos
.Declarou ClltAO o Sr. PJflldente,.
llt1;all ttll, mas b.mbelIl porque sempre des~ue telld01ll alllda de discutir outra
I\(udarl. lo deeltiio a alguma das partes, e
vez a. Clllelldl. olfareeldu, c appro:lII lU" I amb.u. POItO qQe alllda 110 Sys·
"d.. 11& ultima dlseuMllo do Codlgo
tem.. CoII,Utuclonal as seD!.e~çal dOi Juizes
do PTOtHSO, aio pod ia por liSO C:Ste
e Trlbullae.s 10 execlllem em 1I0000e do Cbete
Itr lobllMlttldo , .ppl'Olaclo tlDaI; e·
di lI.'a~ão, (olIltucto a Legislaçio e sua InterpreLlCiio alDdll pro.,llO rla !.em sido Itlllpre
qae portUto """VI_ a tratar do
l'areet r aprmlllado pel, Co:llQlluão'
da prlnUI'1l e Cl:clllllva. COlIltlttellcla d. As!Elpetlal, a qUI ba.,ta l ido rCllletUdo
aeDlblh Geral, e 11:14, collvém IIIIIO" r sobre
o ReI.torlo do MIDIIIzo da J ultlça.
tlio mellndroso obJecto.
Faz hOOta a UIII dOll lIobres .8eDad()l'eS
IElltrO'll pota tlll dlaeuaslo o rele~ue lol redactor da clIlclHla, o I't(Onheeer que I

s6-;
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o SI. Ar.IIllqlJU<l~:
o Pllrecer di ~. que te ponha IIqul 110 ruecer, ou em a]..
CommlM1o dIz. que por occasl'" dos tu· ,Ull1 a:rt.t,o que o ContllO !.r;a aetutllr a
II1e.. Il que procedeu. feIo 110 ~becltceoto Lc:l; porque cau. ~ & lua obrl&ll~Ao, e 1110
que 110 C04lro Crlmllllll publicado, e que ~ 1310 causa que 18 p01l11& em um 1LI'tij;0 decorte Impreuo 1111 T1Pographb. NaclOIlal, lia LeI. Aqui trata·se 16 de COtrl,lr um erto, que
cnullleBc4a dOI artISO!l decluado. 110 artlõO bOllve, ' ,ora a lIIaDelra de fuer ttU corrt<
101, ~o o:nltUam 0lI Il.rtlsOl 85. 86 e 81. e eção. o Governo 6 Quelll 11 deve &lIber. visto
dli.·ae o remedlo de oUlclar 10 Go'erno, para que & Lei lhe ellllll&, alie ê que 4e'e maDqu e este UÇIl declarar este erro. e IIlIIIda dar que o ImpreSlor haJa, de flUr oova Imreatltult ao ullgo 107 • referenda dos ou· prehAo , IUII cu.II. por luo que tambelll
trOl. Eu elll parte serei desta oplllllo, mil • correeç40 que IlPOl1tou o lIobre Seoador, '
não 00 todo. como quer I Comllllasão. Eu que li! por - erratal. - Nilo f I que .e tal<
alo quero que se tacam Leis par:!. tlita~m tUtll. empregar, qUlJulo se t uelrl correctõet
,uardadll$, quero quo ellu 8e en.eutelll.. A de Leia. No Co rpo das Lell utrav.,.alltH
Lei. que creou 11 Trpogrllpbla ~IICJOIIIlI, de.
quc 11150 Be wl& por um .tl n rA. no
termln& mui pO!ltifll1llellte que o Impressor qual se decllll'a .... o erro Que havia: llà.o
raca a reJlrlpressAo li lua eusta, o que II~ li! quero por Isto dizer que o GonrllO preelse
b;).tlltella. Como -" (lols q~e ~ quer por umll de.luar um AI .... rA. o que ell e deve ruer li
ellluda. p(lr uma. - errllta! - SCllhores, na· dl~er 110 Impressor. bll "te erro que o Corpo
d:r. de cootelllp1Jções, façamos que te execute LegIslIlU'O notou, e muda. que se emende,
a UI.
e como se bl! de elllendu! S ' pelo melo qu e
O Sil. RDO/lIOt:'UI Dt C\XI'AUlO: - O l'~, malldl! 11 LeI, tllulldo ullla 1I0va !mpresdorecer dI! ComlllJssão lIilo db que 011.0 se esc- A sua eusta. 'Dtpols do que bll de (lor um
eute 11. Lei; o que dil é, que le tacam 111. Dec:reto declarar que todos os uemplll.Tf$,
t~arl!r a.QueHes ;t.rtl;;os, omIssos. atora. o mo- qUC esUo espalh:ldos, co:Hem esse erro. Por·
do delxa-(l elIe ao GoI'erno, 11. QUom pcrtenc< tanto do é Isto IIIlIterlll do modo de se
11 ~xeeução da LeI. O caso -". (lue se deu pol ellleD dar, -mas ~m tr&ta-se lIe deve ou odo
este erro. e que li predJo restituir es tes u· fuer~e tua. emendL E'· sabido que se de\"e
ti;OI omissos .1quellea. (lne tu referenda ~ emendar, porque la segue um mal de n40
elles, e o !MIo de lazer Isto DitO ~ obJecto e&taT Isto bem explicado. Voto pois pelo Pa'
de provldendll le"slatln. mas sim das .t· recer.
trlbulç6es do Gonrno. A alie pertellce eon·
O s':
Ia06O: - COIIIO SI! Uab. de
Idcmpar o homclIl a. que faç:!. POli. \mpr& ellltlldar erros, lembr o tambem que ha outro
sio. em consequenela dOi "rtlg~ que foram no Codl,o DO ar tl,o 79; porque no Impresso
omltUdOli 0.0 prImeira. ImprtS$lo da. TyJ!O- dlL TJPO'l'3pblll ut:l.: "Recoohecer. o que foi
(;T3phla Nacional.
Cldad:l.o BrlUllelro" qllpdo deve ser: "Rt<
O SM. ÁUlCQUEllql.1'!: - Eu eotendo. e conhl!Cer o que fOr Clda.dlio Dl'3zJlelro". E'
!el multo be.1Il. que ê o Coverno que deve n- um _ I _ e!D lu,ar 4e um - RiU 1110, IIl~S o meu reparO 101 sob:e o modo
O nobT1l Senador lIIudoll I!. ) Ien
uc se eJpUC'Il o Parecer, o qual diJ que
/I. seguEnto
o Governo
bC1 dtcllll1lr ute erro: e como
'
'"
lIe farA Isto? Serl1 dEaendo elle que talta Ulllll
v;r,ull!, ou um ponto! Sobre ute lIlodo de
se expllcllr. , que asseotou o meu rep.ro..
De'e Itui!.lmepte emend'I'ae o arUgo 79
O SIt. llA~q'(;!:l DE CAIIo\\'ElL.\9: - O que
e que em lugar de - ft)r CldlldAo - IC diz
apontou o nobre Sena.d.or ~ uma verdade; 1IÓ1 _ foi Cldlldijo. - B. B. PcrrirG.
nnmOl Ilqul umo. Lei para eMa JmpreD~
Foi apol l da.
Nacional. e toduio. nilo temos obUdo 1IlCJulgado o debate l utnelentc. rol
Ibora ol,uma; deUa sahelXl erros con tl nu.·
IPpro,OOo o Parecer de!lnltlvalXlenle .
d
ponto de pare«r CU/!; de ce,os. PorCOlll a emeada ot!erec:lda pelO Sr.
:;;011.ê preciso que o Go,enlo !aCIl uecutar
BarrOllO.
Il Lei. Comtudo que cu Dio IOU de oPll1ll1.o
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lO
Stgv:lo.se COta0

Cllulo
retere

~o

li

..

lelalld.

ProJecto cio Lei.

li.

lUeS'1II0 Parecer, IlPreM~tado

pela Comllllsaio reterld .. ; eOlDlilÇ8.lIdo
pelo

~f'tJ(o

~ .•

di..

que se i

O ProJceto

ve

Resoluçio que

declara Emprtgados Pablleos Os OI·
.nd~es du Sec retarias das CamaTU
Legislallv&!.
6.° A RnoluCio approrando a petl-

1·,

,",o concedida A vluva do Deum!laT-

O S .. ao.olll: _ A emuda , Deeeuarl&
porque .0 s6 ai! .qualltle&l' rebelliiD .. aJUII'
bmtnto de , lot e 11111 peslOU l'rlIl3d:!.J, Dilue.

UI rtbellliID ae d&ri. pu_me eomtodo Que
ura n&Ct$SlI.rlo eorr!t;lr o ,1'4.1,0, e QU' ba&ti'" dizer que o Que 110 CodJ,o Penal eeU
reputAdo tolPO cOIIsplraçAo, leJ.

tido

pclor

J~

Joaquim da Costa Pereira

do út,o; e em ultimo lugar PILnI;&r« de Comm lu&!s.
LeValltOU-$8 a aeulo b ! hora. . .
U ",e.

eomo

rebclllio posta em praUca. e 1140 Hpor&r que
.. consplratiO 10 reduu a leto para eetAo

SESSÀO El\t 17 DE AGOSTO DE 1m

.. claSlHlcu ~ r ebellllo; porque Ido eKe!1-

' -D:!IlOI!)I"crA. DO ~II. lU.ItQ~-U li!: '.'I'Ir,UCBWI:

de-se, que ê Ilto posto em pn.tlca bostl!·
mente. Plrtcla·me portanto que a CDmmlu.Ao
iteraria UII"e2: !leite taSO Htelldor1e maia
&11:11111& cousa nll l ua d18po!!tio, e !llo ser

FalLaram os Sra. Sellldores: - Almelda
Dobres Membros e Albuquerque, 3 l'etes: Marqut2 de Caravel.
dell a que admltWD ou!r:t h/h, Dio 1111 oe- las, t fezes; Bor~, ! '!'etes; Rodrlcues de
corre aqui lIgor .. uma que pou. mlnlslrl.f· Car:talbo, ! vezes: CarneIro de CIImpo.s, 1 veio

1;10 cOIIclsa. ReeI.lDo

dos

l hes; pol'l!lI'I 0 0.1 Publlel.ta. ba [lDlDemml d[s·
pos[toe., filie pOdem mui bem qU:Ldrar ,ara
este CaiO, ligOU, pol'!!m não me oeeorre al·

...~
o

SI:. RooIIIOUl:fl DI: OAR1'o\LTIO: -

COIno

001111:0 db que wns:p[ração ê O "concerta·
l'em.se tO J)eSW31. ou para eommetterCfIl eel"to. er[fIlH, piio se tendo começado a mulr
a acto": e que rebell!ào se jUlgul eommettldl. qllalldo reunllld~ uma ou mais Po1'OIL'
~I, ele. (leu). De mandr& qlle pelo ~I,o
lllellllO se 'ê Que a un lca dlrte renca Que h.a
pestes dOIl. crlmel, , em um bIIver J6 \.el!'
tltl,a, e 110 outro haver
reduet50 a acto:
"por leso ulgo u a Commlsaào Que reterlndMe
:llllbos ao mesmo sentido, h:lstava dUer qae
a tentativa de consplncilo, levada a &CIo, ê
o que caraeter lllll I. rebell!i1o.
li

'.1

Aberta a sessio com ! 8 Sra. Senildores, leulle e I1ppro\'ou-lle a aeta. da.
anterIor.
O Sr. 1° Se.:rttarlo d~u COlltll. do

seguinte

Om otNcJo 'lia Camara dOI

Sra.

Depu.

tadO$, l"i!metteodo a se-:ttlnle ReaoItleilo:

A AlSelllbli!a Gen} Legllto.tho. do Tmp&rio rtsoll'e:
O edltlelo de S. CbrlttoTio, dtstIL CÔrte,
que servlo de Hospital dos LaUTOI, eom t~
das as SUBI depeD.denelas, e bemleltOTIu. qua.
depOis Ibt fo ram feitas, fica mtHuklo aos
me. mos Lalllros, fuetl'do·u :I. eult:t da Fa·
zenda Publica os eommodoa e reparos oece,..
I

Tendo dldo a hora, ficou IIdlada
:t materl:t,
Kr os.
O .sr. Preslde.nte. marcou para a
Paco do. Camara dOll D eputad~, om U
Ol"d
d DI'
de ""oslo de tU!. - 411tOll/o PalllUlO LI"/ll9O

:m

o
a.
de Á/)rel, Presldellte. _
1. A colltlnua~o d:J. dlscuuio que .. _ M /I
Jlatl
to S

CO#iIUlO

t

I

_

Splrl~~
VI

f<I

se aublva de &lI1.r.
e o e
OI,
tere ar o.
ccn
!.o A ResoIuçAo que tu utell.I'!'O! '~r/J Ife COItro 11 SII«, Z. Secretario.
ao Mfandor da Cidade da Bahia o
'R~tmenlo do da capItal do JO\ perlo.
Requerendo o Sr. Borges e urP!13.° O ProJeeto que permiti e a 11,,"
\:la, • dlspeftuda li. tmpreuAo, o Sr.
eatlpulacão dOI j UfOll.

'PresIdente doelarou

QUe a materl ..
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entrarl. em dllcu5l40 oa Itllll~ III!- ProVhlc1:r. dc S. ~ulo, eOIll o '~l! orde-:la!lo
IlIlote, • fieOll o Pro}edo sobre a por IDtt-lro.
AUIOlleudo o Dlreetor do Cur~o Jllrldleo
....
d&. CI~rude de S. Pa.ulo para &dml LUr li. lDaUIII ott1e1o do MIlilitro do IlI'Ip!rlo, re- trlcula, e &dO de J:IUoterla.s do ' S- &11110 do
meUeDdo um autognlpbo de cadll 11l1li du mesmo Curso &o estudante F'l!rlll./ldo Sehulletolu!:4eJ eooltonles da rela~1o qDe ~aII1.. uno DI,.. da lIfotta, Que o lelD !l'equeotado
Pl.l1.ba lbabo lraoscrlpta; oa.. quaes & Re- eomo oulllte.
A,1I.torlund.o o Presklellta da. Prol'lllda
releia em lIom @ do Imperador toO&tIl~.
lIe Pentllllbuco em COlIlelbo. ouvl<du .. rupecthu ClDl&l'U, & m:u-ear I.0Il CueelrelTOll
Ficou O seoado IDtell'Mlo.
das CIdades 1 VHlas d& Prorioelo. IUII ordeRelnçlo dos autograpbO!l du Re.aol u~ 11-.40 su-rtlclellte, Que aer4 pago polo Tbe!ouro
da Asselllblé:1 Gt,..1 Leg:lela-tlT&, que '10 r. PllbUco.
metudlUl li. <:amal'll dos Srs. SelllLdorft com
COlIcedeado a 10Sé AlItlllllo de OIlJelra e
.'1'0 de d&t& delta.
Silva, por cabe(n. de 5Ull lIIulbcr D. lIarl:r.
AurmeDtando os JeDcJmeDtot dos EIII_j J05tpha Borres LlIoboa, IIcuca IIlU';1, /IId!t!car
pregoa~ 'do. Seeretarlll do GO'I'erllo d& Pro- um reeolblmeoto de IJIeDIUI orpbAa 8 deso.lIIpor:!dos e bem osslm de penslon!sta. DO
TIDe!. da Bahia.
Re!;uludo em toda & Pro.lDt!a !le Per- Jurar de SuU -:\lIDa do Cu rurupa, na 'Prooambuco ai medldu de cootlneudll. ou elL- ,IDel& de lJal'llllbio, eom a dota~l\Q de 50.000
plI.ddade, quer P4ra os , tlltros IIquld05. QUtr cruudos em seus proprlos benl de raIz e
Pua os seeeos. pelo pad'l'l o. Que MI"/'e lia 01- semoveDIH, prteedldas lU .oIemolda4es dpl
pita! do Jmperlo.
Lelt.
Autol'luD\lo n. Congre,aco5e. dos Ltute,
Creando Cadeira. de prllllelrlll lettra!
dos CunOJ de Scleoelas Juldieq e Sodaes DaS POI'oaci5es de l(.rohn e .MIssão de J apa:I. fazer os Regulalllen't09 nee6!larlos pa.ra. 11. ratuba, 111. Pto'llIdll. de sergipe.
Tr:'lDlterlDdo a .~de dlt Vll!a de Al'ez. lia
Policia do u !abele<:hneDto, lua ulllidade, eU.
Crlacodo Ullla Cadeira !le Gramm.tI~ La. ProYlockl. ~o Rio Gr::Illde do N't'tte, p31'l1 •
tlO& com ordeoado de 300$000. Olt VIU, do Povo.:lciio de 001allllloba, com :r. deoomllllClo
Prlnelpe ~o RIo Grao!le !lo Norte.
de VIJIIL !le (;OrannIDhll.
Deterlllln&lldo q~e li SemllW'lo de 01111.CrCllodo n:!. Provlllda de )IIIlD..!l GeneJ,
da ftQue $l!ndo o Collegto du Al'tet prepara. lI:l COIItotlllldade da Lei !le a de Ootobro de
torlas do Cuno Jurldleo, erlandCH.e paTa este 1827. ullla Cadeira de prllllelr:!! Icttru pan
tlm as CUelras que ainda faltam ptra com- meolnos OI Freguezla do S. Barlbolollleu,
pleu.r as lIIuterlas dos examos .mal'Ca.!los nOl Co:nareD. de Ouro PRto; oulra dllo. pam meEltalulos, ete.
n[Oo.l 00. Frellue:zla do Povo Alto. Com:1l'Ca
Erlglndo em VIII& I Po,oatlO 'CIu lA- do Rio !lu )fortes e oar:", dita lambem p~ra
r&Dlel ras, na Prov[od. de Sergipe.
!'oIenlo:l.! 11:1 A~pJklCilo de SlII10 All1OoJo do
REi'ullll!lo daqui em dlaDte o, ordclla4os Rio dOli PeJloõCs, Comarcõlo !lo Serro Frio;
1II0uaes dOS ProftllOre!l c Mestres de Eseo- cre,ndo n.' :!leilll:r. Provlnclil ~e lf[lIa.. 111'1
lu de prlm~11'Il!I lelt!'ll l d. IPrOVIIlCIIl. de 840 cOnfOrl11k!tlde d:r. eftnda oLel. C:r.delru de prlPaulo, e dl1J)'(jo provldeodlJ 10bI'G o euloo, :ne[rll..ll l&tlrll. plf~ menlnn, nu Povo~~õc~
11 poslçio. tXllm~ clu mesmu Escol.., etI~· lIe Caldas, Dour,~1~110. RIo Verde. SaDt:.. Rita
boleceo<!o 11. JIlumln&tão du r nu dll. Clda4t • COl1()Clç;lo 40. Barro, na Comarca. do S;l.o
48 Pot'tI;1 Alegre. Capital !Ia Pro"~ el4 de S60 Joo1o dIEI'Rel; FrCj;llezl1l. de ,,\IItoolo Dlu,
Pedro do Rio GraDd. 'do Sul . • lutorlundo 8. 10M do P.raopeba e p\Dbel:o. lia Comuell.
o Presldeote em {:ooselho 11. em pl'CSII.r & qUIlO ' do Ouro :Preto; COC&es o 9. DmIIlolos dll.
tia de ciMa eo.otos de roMlI eom &Qullu lIIa· Prato.. nll r.omor.:tl do Rio das Velb.. ; 8'0
IIIlnl~40. ApproYllldo & JublloCiD eoaefl1ld& 10Sl! de. CoTotuba. Serra, l tambo e SIIDta. Aoa LeoDdro Benlo de Barroe. lia CadeJI'II de nn dOI Ferros do 110rro do Pllnr e No... SQprlmell"llS lettru da VllIa de S. Seblltllo. 11& nhorn do Porto na Comll.rclI do Seno FrIo.
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---:--,----5oe:"ct.:n"fa de Estado dllS Negoclo.
Imporia, em H de .~tl) do l U!. Joaqrllm ~I Santo,r JlONlc'.

dI) em eerlO$ nt/go5 do Illft:110 CodJio.)las li.
/Alf:: p~nrtl CODfplnaç.1O, QII. DOSn. 1111(11" 1I110

I I&'IIU!e• •6 I) aJupC!lIlleolo de 1Ie&10II. flBrll
tlll:crePl m. l. UDlbe:1II slgJI J!Je. para tuenm
pai da VIU. de Curl1rba I t"ot' 411 Retor- belll; I) Codlgo pon!m. !lu. .. lei&. , paJaTra
utas ColIstltuclooles.
110 'eI!Udo do .crhne: mil ê de !lotar ~U,
Fll:Ou I) .suado Inteirado.
Hte crime <! 56 de IlItenç;lo, porque qUI1.D:d o
eU, se TINIUI • •eto, eiWa Im dos crime.. ..
o S .. Roollllutll OI!; CAIT.u.90 participou !tlle " tefere li. Constltu1tio IIOS 1tU&~ el·
4 Camara. qU I I) Sr. Marques de Barba.teu tadOl, tem .. ,U3 POlII p.rtlcuIAT: por exetQ·
por Inoommodo dI! !amma 1I1o eomPINd& pIo, 110 .ru,o 6S. tentar dlreetalDetrle .. pOr
As aes3ÕtS.
tletoa de;trulr 11. IDdePtodeocla fi Interr!'
d.. de 40 llllperlQ! I) que IUo puUca tem pr!·
Fico\! I) Studo lote!rado.
.ao COlD tr.blllbo /IM 5 '1111011 e se I) crime
se collllumar. tem prisão pf!rpetIU. DO gno
O Sn. '1ofuQII!Z DII: C.UAI'SI.LI.II reQuereu tnaxltno. ete. ora so nu ,eDa 1; proporei",
qu e U Dom e....e UID MelDbto pua a ColI!. nada ao 'dellcto, ê 1:OU" dlffe reata; lDaI que·
IlIlnio de COastkulç-4C1 elll Ill:Sar do fAllecldo rer d~l;Dl r eatel crllDet debaixo 4 , UlII
M:.rquu 4e Santo Anton io; em eonsl!(lueneJa mesmCl nODle de re~llIito. 6 qu e aio -.el para
do que procedeu-$/! o escrutlnlo e fi ca ram qUO seja utll. O CodlgCl reservou D palllYr:I,
II mPf,tadas (Clm ? votol os SI'S. Bispo Capt!· rebelJlio pua o lcootechnellto lIlarudCl no
li".~6r li •... lmtldn e Albuquerque. decldlDdo lItU:O 110, Ilto ê. pllm qlllndo se Ttunlrem
.d.epol. 11 sorte pelo logulldo.
1I1l1.l ou mllls Po,'oaç/Jes que eoruPrellendD.l:l'l
tod .. ,... 1. de ~O.OOO pesSCl.U para pf!rplltrar
TeDdo feito l;ulIl reQuerimento o nl;um dos crimes dulgDldos aO$ arU;os
Sr. VllcolI'de de Ale3ntara. lI.terca da i tatl o t:les; em lu;ar deste nOllle pocllll dllr.
CtllDmlNJ.o de Le;lslatio. correu-Sejlhe outro; mu li que "em . o dar-se um DOml
o uerutlnlo e tleou eleita o Sr. Cu- . : lIrlll li to.:I05 estea crimes. a C.lda um dos
uelTO de C:unpOll com !O votos.
ClU3\!! j:1 Mtá 'lDareada pena correspondente:
li um 1Iollle• .que já es tá dtstgDo.dO no Codl,o
Pri7UiTa parle d4 Orde- do Dia
piNO. uma ou t rll eooU! ,;~O utou JIOrtanto
por es te lIfUgo.
ContlDuatilO lla 2' dl,c uSlio ~o
O 5". M.lIlquu. IIE C"'II"''!:U,\S: - Nilo
,rtigCl I" dCl ProJ«to da Lei. Ipre- posso eollcotd:ar com 111 Id~u do lIobre Se~D\.&40 pcl'" Co:Dmlsm Especial. I nador que acaba d~ t;an~r; eu entendo que
quo foi I) Relatario do Mlalstr o da um Codl;o ~ espetla ll'Dente UIII Codlgo Cri·
J \I,tlt~ que t t lLil. 'de alte rar o Co- mlnol. 10r;1. taDto mlls perfeito. qU,1nlo mais
digo CrlmlllDl, • qual d[scus$io 111' se tJ trclDuem 0$ crimes. porque é 11. IDa·
via. ficado adta.da pela horll. oa aes· nelra eom que le p6d~ propore!oDIlt 11. ,rui.
do ,tll<:~dtntc.
dade 'dOI cr ime, o gral'ld8dO dOI peMI. Acb:1
o Dobl'1l .senador Deste I rt[go unlC3mcDte
O Sa. AL'!II.fJlI ... E ÀUlllqOEflqL'I:; - () a1' mudu~a do nOlDe; eu Dão o eoteado wlm .
'tlgo 1" diz qUO a nbelllilo t 11. coosptucil.o, ,\ COll'lhnn10 'lliio alterou I) nome .quo le
11!duzld,1 li :teto e que flcll pua esta [DteUl· aellll. no (MU,o; o que fel fo[ alterar uma
~eodll. t uoca40 CI arUso 110 dO Cod ISCl er'· duumstaoclll, que o CodlgCl dau 1:011'10 (1113'
mlnll. -Nil.o ve,lo aqui l elluCI um. mudll.l\~1 IWea~ao de cri me. Dll o Cocllgo que 5e Jul·
do Domo c 'Dada 1Il ~ l s; porque o que era. re· gari cOlDlIlettl4~ o crime de nbelllão. quon'
belUilo fle.1 seDdo eontpSu,:to e vlc:o.vena: ~o l i reunlrelll uma 011 tlIals .povoe~6el • .qll!
dlllm&ocle DO coctlgo Criminal. eoasp lro.~~o o eomprehelldalll todas tomll do :0.000 ptSlOal
1:ODcerto de :0 ou m.1I pesaou para pra· pari IIC perpetrar :llgum ou :l1;U1I1 4cs cri,
t1ea r abalquer dos crimes .mellcloDadCII 'IlIe:t lD~el oll.lU!os UM artigos &8. 69. 1$. 17.
VIIl& lReprC!!lGIIl:lclo dI. Call1ara -lIlIo!el.
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!;K, S~, n c 9 ~. o Que tez a"orll. o arU"o do 11;' we.",;, ~UII"', 11\1... \) !..'u~i:oo U:lIlII.lao U
I'ruj~~to! Diz Que l1ão liiio 1Iceenarfa !O.OOO diz, yejllll-se OI U(4;OlI 107 e 110, Q.uo dalIenoa~; e cow crIef to a aer ll ei:essu[o UPl ([lIgueUl e~tes dou~ tiellctN. Uiz o nobre SeUl lIumero de rebeldes, 6 o me!lmo que eap. lIador Q.ue 0$ crllllU deYclll ser bem Utre!Iór .que nUIlca. /lo. do haver 110 BrnU cousa ml1dos 110 Codlgo c ~ de (lUc ao U1IUJ,' dl.rea quc se pmu. chaml1r rebell!ão. O artlgo t iamen te telltlUlI o por wto. Utlitrulr a iucha.m a rebelllão , collaplr&Ç;1o redutlda li depellde.ada 11 úlle;rldado do llõ1pedo, teW
!leto, revo;all4o a deflnlçio "dada 110 &lUSO (UI IIollal determlllildlll uo~ urdgo~ G9, 88,
110 do Codlgo Cl'lm1Dal. Ora IIIIIn COIUIplra- etc.; Ot'll, $11 M COIl.ro:atn 1Ill<bi uo 20 ~.
dor e rebtlde h.o. uma ,rando dltferença; om lOl1ll pa:ra concertarelll li '~r em praUca os
quanto h4 11m coacert.o para. lIO perpetrarem crl wes mencl0Q.4!105 nos We:5I11OS ~rt4:l1II, tem
eerto.l; actos, mal que todul a aI.o.dn aa 1111;0 CJ;ce CODte:l1o o lIo.:De ~e corl.Splra~lo e por
PUleram tm pratica, a SoclCllade só esL:1 1 ~50 tem. a ptlla hllPosta nll artigo lO,; mas
g,me~lIda; m .. 'lUaJI"do "to PtoJeeto chega dlz-se qUI M colIspJta:em mais pe:uoas que
a pOr·se elll encutAo, 1140 só ha 1UDea~1I de lI i o cheguem AlI 20.000 ha pen~ pua lhO!
SCglltallça publiea. !IIU el'1ec:tlvl.IIIelltl SI dll Poli qtuUldo 50 dll 2iI pes:;oas ou WlL1s, Dio
umg, perturbação; o qu e tOllltituc aos a&S'l'elI- 10 cll tendo um Dumero qlll.lquer? -Eu ereto
lores em crlme maior do que aqueUes, ~ue que este numoro 20 Vtlll IIqul eo~ llllll t o
SOlDtIItO t CID toacertado; e dnem por ·COIt- parll IIIcno., porQ.lle p.lra m:rls p6de se: (lido
sequellcla sottre: uma dlfferellte 11111111 doa qUa.Dto 10 quber. )Ia, le chcgarew 11 20.000
outros. Por outra plLl1t, qUalldo ettec:tiu- ia .. niio pod em caniSlU' mala, leI!l1.o 011 ClLmnte se reullem multa, pessoas com as ar- beça, e O w.tiio que o Codlgo elUUlIa rebelIDas n m10 para operarem CQlItra a 0I'd~ li;w; e se o Codlgo lI:io deixa elll .o.enbulll
publlcll, com a1gU1U dos tio, IndlcailO$ 1101 cuo de eMabclete:r as pelll\S tompetellte5, que
artlsos 68. 69. 83, 6te., telD a torça pubUu
vom l14ul rue: tua 1I0V:I. dctllll!;âo de rebel·
de $Cr elDprepda tolD tlKO para rehater ai l.Iâo! VeD:I fazer mato porque o eit:unu.r-se re8"resa6f!.o e portallto lDals crllDllIO$O$ s;.10 belll:lo a tudo qUllllto ~e entude pela dOia·
OI causador" desse IlleommOOo. NIio • poli trilla da emenda Tem li poolr-u s6meo~ os
a emanda otrereclda simples nJladaac:r. de c,l~u, quaodo houverem ma.1t de 20 pessoas
1I0me, mas Ullla db UneÇl o eotre dou. deU· crillllnosal 11 t udo o lIlalt t1u livre. Por l./lllto
ctO.ll, qlle derem ler pUlI.ldos dIYerS&lllell te. a OIDC!lda, :rl6m de oc.l~, 6 preJu'd!da.l; o
pais lIQulUo Que 110 arUgo 110 "do Codlgo fWI por laso eu fOto cootn. eUa..
O oS.. MüQ1,I1::oI Pll Cl.&:..l.r.tl.US; - A1l1u
chama rel)el!Jio, é uw acorrteclme-llto quo nlo
se pod eM1. verU.leo.r 00 BrazU. Os acootod· Iliio vejo razlies que seJIllII c&J)4&es de me tamentos dos dllLS 3 11 11 e AbrI! podem ser U!' mud.).l' de opinião. O Ilobre Sendor diz
acuo coDsldendos do lDesmO modo que se quo a. emeod:r. 1140 só O oc1osa, como prejucellsfdera rlam, se OI aggralOres 16 UVUle:1l dIcial; pot1l.u e 1I0.usO de se ver1tlear o Que
cOllcertlUlo um pllllo, sem terem ettec:t1va· lia OIDeJlda se dlalll& r ebe.lllii.o, 1I= todos
wente posto em p raUca! oDe certo que 1110; oa réel Impulles, ucepto os cabeçu. PrImeI·
elll etluequeu.cJl de terelD ases hOlDell1 lijt' n::c.llllte, Oll Já lIIostrcl que a emeada do
parecido om C&lDpo oilo tOI ne<:e&s:u.lo elD' era ociosa, porqlle eUa Ta.! defini r de Ilmll
pregar"" a torça armada 11 'IIa.1ll nl.5Cll'r o maneIra e1ara. o qu e ' rebe.lUAo; OIorque pela.
derratrlamento de "'lIgue! Haveriam 0$ merr- dOlltrllla do tlod l;o, r ebelllAo • UIIl lIClo Q.ue
nunCII talvez apparecer4 110 BrllZil: • com
11101 10etlmlll odos se elles D40 ehega.ucm a
pOr em pratica o:s se Ul ProJeetos! De certo etrelto. se acha espal hada, (lu, ao reuo&lll.
que n~o; 10;0 li Pcll,l deve ser tanloom dI· 20.000 pes&O&l p~ra dellthrollarem o IlIlpen.·
vc;,.." e portallto estes dous dcUctos dc,e m dor e destrui r a Const.l tu lçjju ou pan. [lÜ r cm
ser dtttercntemellte ellulldados; ~ leto o ~ue prati co. li mal~ quo se mtllciollll 11111 lLrtlsos
ru :r. tlllCD dl de COlIIlll lasAo, que por tolltt- 6&, 69, 38, etc.; oclos:r. me parece aalel a.
dou trila do !lrUso 110 do Codlgo, porque
quellcla "til. em termos de pn!lar.
O S.. _UlwllA I: ALll,I(lWlQOE; - f:1I !lUoca .e verlflC3rillll o caso 'do 20.000 pes·
Ilite disse quo I'obtll!ilo c conlplrao;u.u en. ullla SCNIS; por ou ttu pnrte, nilo ~ neees.sarlo que
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n::~ 11m.... I~üa li 1I,luvl'1l. rebc!tl~IJ, e que
Ut.1 Iclfl "Jm tOlltorl1Je a que se tem sdopt:J,·
do na UngI/li. que bllBIIIOS! E' Isto o Que tu
11 emenda 11m CODllDl$silo; a 14& de COU jlJrRcAo (!Itá th'adA 110 arugo 107 do C04J.;o, e
e emendA dn <:omrulssiG 1I1z ~ue 11. robelll~o
é D. conspl rBc:10 r edullda 11 neto ; o Q.ue i lem
equivoco IlliUlll Inte1U;;:lvct Ora o;orl1, pelo
Qua IOCR 11 IIcllrem DO tllSO de tobellliio todO$

54

Um aJuntamento Qull\lUer PRN. I.rlllr de
" t:Oauaette r algum dOI Ilctoli de qu t.lI.Ilalll
011 Iftl,~ Ci, 69, ete., el~tflUfJa eu ·como
t:Oulplraç;lo; e e!lte aJuat.e redUJ:l ~ o 11. acto
como rebelllio. Eu 0.10 tlleo emeada, por ora
porque le ac.baIll aa cau mult~ oob re. SeIIdOl'o,1 que .ilo J urlsconsu ltol d~ pro!lss.1o
Impunes, excepto os cllbeças, pUf1:e-mo que • a alie. ortorel)o esb !dh, que me!bor p!>
nUa i lUa 11511111: porquanto. ae" numero derl.ó d_volver.
O 9.. :R0DJI'01l" Dr: c.urv.r.uo: - A Comdos I'1lbeldct tór dem,,!I~lUIIento grude,
cla ro é que nl10 podem ser todos eastlp'dOll; DÚ.s~ Alo la propôz emend ar o '1u.:m.. do
c Desse eaao. a Auemblb 011 o Imperaclor, Cod!Co, ~ te1'll &(Inl em ,.11l1 o eolltrutnilO
qll.:\ndo lIU9tr:ll', Jlubllea :tlIIn1stla, pUIIJdos DI Que apl'Menta 11 doutrina do arU,o 110. A
eabecil, que 6 o Ilue &li tu tIll toda. 11. parte; COmm!ulo ,a lo a'Presentou a drtln!cilo da reIUll le li. numero não tU consldcrnnl, todo. bellllo pelai Id6aa r e«b1du, tIlU Ulu lo o
os culpn.4O$ do , uJeltoli As peDn ImPOita. 1)'ltêmol ndoptado no CodlCo, porque todos
pelo Codls:~. a Iluem comlllctte algum dos li&- II.bcllt que em ; era..! se cllama rebelll40 ao
IIcto5 mencionl1de. DOI artigos -liS, G9, etc., crIme, que ataca a or dem publica: o Cod!.o
onde &0 !UILfl:a:u u penas correspondentes a porém tra tou I. COUpll'tl.çlio e li. rebelU fto d ecada UIII dos crimes, de Que tllll:LIII OI! mes- bal:l:o du mumu base!!, isto ~, pelo Aumtro ;
mos artlS:05, Portllnto não ba ~sse risco qUI porqu e marca para Il eon!plracllo mall de 20
o lIobre Senador IUPpôe de tiear~m Im,lullU pe.SOIa e par;!. 11. rebeJJ!;lo ~O.OOO. -N:lo tll'tIl;!.
.. cOlllplro.CAo a simples 11lt.ellçAo de porp.
06 Que nao são Clllleo;u.
tar o crime, pOI'\lUII COIIeert&l' 11m pll.llo 1110
O SI. IkIaGES; - J 4 hG:ltem eu diue Que
• J6 a !altncio de perpetra..!-o, tc308 6 ji Utll
a emand .. mo parctlD. bca, pola Que mui dtaet.o. porque se 'formam pl1lnOll, para I t .,1·
fe[tuDiO 'u l,a.rt- DUtlI. parto o COCIIs:o, qU:vl'
rem a ~r eM patlu; por beo se lll e Impõe
do $l:l;e para " dar a rebellião o ;rude
um .. peall, porquanto a simples Inton~1o nAo
Dumero de 20,000 bOlDena ar mad08; qual
p6de ler pUD!da. 5e por6;n ellG plano tG.II·
Beri então o moelo de w e6nbceorem OI ta·
ocrtado le vem. pôr em pl'tl.tlca, ell a.b.1 Do
bO~4Ii para so punlrem1 No .campo de bata·
rebelUAo; e como E p~lIvel que n~o SlLito
Iba, oll~e aliO Dumor05o exercito la apresen'
~.,. olhos de lodo o mundo, que a a:dgenCIII
tar, como dla-tlll&ulr Quem foram 0$ cabe!:aa? de 20.000 peuO;I..S pua pOr em pratica euo
Se rlo ClI (lue tle:u-em mortos? Eu n\1o 101 p!ano tODC6rt:ItdO, atha de ae "6I'1!Icllr I. re·
Que haja Governo lltUlII onde 1;6 denomine IL boU ll o, é um ll aohdlçiio Imposshel de 1&
Isto rebelUAo! E " em lugar de 10,000 re- mtu r ao Brull! Iuo entendem todOl (I Ililo
beldea bounmD l!I.999, nh " dal'l • rebel· te! camo I0Il posu. censurar li- Co/lllDINJ.O I'Or
lIio! ,Va..o bem (lUO aOlDolbante maneira de ter ti rado ui contruenso do Cod1ro! Em[lm
datllllr est.e otllna " Imperteltlullll4; " a .. CommJu.&o .,10 llto por li, e ftIII ellcom·
emuda, que .. CoUlllllasio proplle alio é boa menda ele pUloa alguma e li IUCaMle li. ocIlosubstltua_lbe outra, mOI do modo qua catA l O IGbre .. em!!.llda 6 a I. Yerdade fóra ele toda
o ..rU.o H O do Codi,o par&ce·mo uma ver- a 11110.
dedel.r .. burIl : nil.o POSIO accommodar·me com
O 911.. A UIEIPJ, I': AUI1;Jq UDQUJl: - Eu
11 doutrina Que o Codls;o apresenta a eUfl rei' nAo \'OJo eu e conl rnsen&O, el e QUO talla o D ~
peito: ptl.roce-me neeessarlo acaba r ~0lD es la 111'0 Senador : o Codl;o :mu i claramente diz
b8.lle do numerO do pOlIaoELI: e isto atê 51 Que li- conSI'l!I'lI~ fto li o coecer to do mal a de
p6de entllnd er a tOIIpeltD da ~onspiraç~o; Que ~O pCIIOU pnra p1atl enr Q llal ~uer dOI cri·
conS1l!rem lO, U, 20 pes~, etc., aao dei· llI es mcnclOll ados DOS IIttlrcl taCI li 1.1U; to
:um de ler eonaplrll.dorK em um e outrO estai PU-' nAo cbeglll'lIm o. ~O, então aao
caso e Il elreumstanel1 de 2G,GOO pescoaa lIt Ite eon8plra~Ao, IllI.!1 nelll p01 · IIIO fictlll 1111'
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IIUM! os quo ehejtllrcm a 1I0r om prlltlca &1 1510 f, :tO! damoo!, que OI moames deUdo,s
~s lI.etes, pol'iJuo o Codll:o mlf ea para ead:t J!Odem e:tll$S.f á 90cledade d'U; POr elemplo
CAIO :t lIen:t eorr08jlondonte. Ora., lO este cr'. o qtle quer destru ir li. COQ,tltulçiW do Im.
mo ttlr eontmeUldo reulllndo·se OI habltaQtes per/o, tenbr ((Infl":1 :I. ,Idl do Imperlnt" tMII
da dO!LI 011 ma" pO'OIç6d, qua eoateDbtm Ulll4 ~rta ptnl !leito easo a;'o IDll'e& a ComaIs do ~O.OOO bablb nu., entlo eblllD • ..o digo I) num ero dOI eo-réOl, mu u &Junla,
rebc11liio; mq nlo 58 do'l'O entender e lIom maior nume ro de lnd l,lduo plr. o perpetra.
o CodlJ;o dlt, IIl1e tslI:)S 20 mil peuoas til· r eDi, eIltlo li socIedado perfp mUJto m.l ..
tl":1m 11" rebe1I!Ao; o que n dls f, Que .. !lO" porque to~u l"(!ulI.ldllJ produu m mllor mal
vo.,ções onde eUa 10 eommcttl, com llreben· e Iltenllm"o OI Cldn.d,los, .pa,. o Comm.otc!o
d:llll toeln. m:tl! de 20.000 babltall.Us e entlo e r l/Soltnm outros lIlultlNl IlI.commodOl !lO pD'
)lel:l. ImpOIllbl!ld&de de te punirem todos OI bllco; e portanto ut. deUcto torllu"" IM'I
tumpll~, etlstlgam-!e 501 C!I eab«u; e o grllTe, e dlllno dI) '1ll.lor pU III~lIo; pArA lo
o que Iconttlle Jlol'êm se ~e .«O!lW • doo· rebe1!l~o ponlm, mll.rC&m·ltI 20.000 P"IIO"',
trlMII dl tll\cDd~! Logo que babo O qtH: 111. porquo f IlI.dl$ptnHul qPI .te crime aej.
quer ob.m..,· reb~I1tAo, 501 te CAstlglllll OI ti· mareado POr uml c&na.cterfsUca, qUe o d/.,
b&o;lI8 e tudo O mall n u ImP1l ne: lO eOll t,.· . UQI:"II:t, 11.1110 do le Ibu tm~ I peal co rrio »010 qlre te loba JltOT ldene!lld'o no Co- . rapolldelltc 11 SOIl I:,nhh-ilo ou damll.o, qlll
dll;:o, lIe11bom dos ClJ'!.mlnosOl desta o.tOrtA cu.. d. .".Iedll.de cJ'U. Ora. "!Mdo mlrea.
rlc~ Impnne. Fu-se por tanto urno; mudall.~1. dDl DI POli U Indhldu l el I Quem commllt8
~o nometlclntnra. Que ~ilo 56 Il'IInstom:l. AI este. ,mesm OS crlmes loIoOI.dD..mute, eQmo M
IM~s reeebld1S. como u,n lncon'enle llte de pMe tuer 11 dlltllleçilo a 1110 ler pejo no,
del:tn, sem enstl,~ multOI erlmlnOlOl.
meroT Db-/lo - e . e torem 19.999 pes,ouT
O SI. RnIlR1G1I!';!I m: C~.II"'ALTTO: - €u J' COUIORO QUI 6 leto Ullla ImplrleJclo, mu
" I!!!e ~ne n6~ mlldnm~ n nomenc!atutll do todA! 1..1 conu bUInanma s.io Im perleltas e
(;D" lco nestn lI~rte; e n r-azao <11. 1I0rllue nao 6 pOls/vel 1IIIplrar • QUl! na obl"llS do bo~qllmo ~1l1 O Codl;o chama rebentllo n:lo meIO o nlo .eJl.ID: lotretanto que, se QUU
1(1 pôde J:lnuls d~r no Br:ul1: 01":1 U penu ttl&1r desta dllJ)Oli~. CIIbe-se em outTu IID'
/!!I"051..:1~ ~05 C~b«~5 n,io tem nadll CllID o J)erte!çõtt .Ind. IDalorel.
~ne 5e póde Imfl~' fi cnd:.. um dOI eo-rfOl.
O e •. VIICO;\'DE 011: CAm1l" ~ellol. ~e uni.
l\O,anc li 11<) Codlro ctl4 mUClld:.. li J)eflll. dlseono que o T'IcbJ"JT!IJ)bo nlo 1I0de colher,
11 rlldll am dOll delldol dn noa trat:un OI Illlndou t ·~ tIO • seplnte
flrtl;:ol 68. e9. '5, 86, 87. 88. 89, Dl c 9!:
lo~, OIIde fl II~ I etlto1. li Imllunldade oel:t dou·
t3l1nA
trlnll eI. emeM.! OI cllbecu I! Terel'da. tem
R equeIro Que selO) I\l.llpt:llll lelo o nttll:O 1·
um P.MtIJo maior JlClo Drtl~o n o, qoe Nen
em pé quanto'" 11"1&& e IÓ lO derora qu~ato d. COlllm l&Silo. - ",",colide Ifr Coynl.
, Intellltencla, oue .e dll. '" »alur. reboe1ll!!.0.
como .e dl~ mIl! claramente 11. elllendll.
FoI .pola~lI..
O Su. CAII:<T.I1IO fiE C"'l1'Oa: - lEu u tou
O 0511. BotGES: - A dlKUuI!.o t8111 mo ...
ola doutrina que IIXjIe1\do (I nobre S
en~.or
•
.
Codlro conftt"n mdo. dltfteulll ade d. 1IIaterfe; dluNe que
e tl'tou jIII.!1IlIlI.dldo, qll11 o
"""
•
o::nldll. O Artl !:"fI , a detlnlçlQ fllII o COdISo dI!. de 1"l!
~o
4
IIl st o o ')'8t(lClll, que t ~n1 sc
.
•
t
""
~
d
d'tllcto!l .el:'Dndo a I mal. t opta,.! 11.0 sn 1111', qlle
lo
tnz li. tll\!lltlCIIÇlo 0"1
'tod
OIItet pldo no mll.$UlO Codlgo, I,to 6. 1108 • r.
~un .uu1dde : fl nrdlclll ~A '(\be~IIlO le be!l!lo é li aju nU lIlento da 1II.le de 20.000
rrlmf"!l 11 aue I conSIII,"d:TfflIOlldlntes MI J)CUOIUI, aflUI de Inu .. ettllto 0& «IPleI
reterem. tem 111 ~n~1 etI
f I eont mar~OI em ta., e IUI lTtlJOI; lU Illlbera.
&tU.,.,,! lIIenc!an~~os ; mle o IInll
1; 101 ~\I porêlll flua el me 1Il00trU&e a 1I00.!llbllldade
es~n. elntl!l"cn~~o! eel:l\em..e ~
propor. de se eO!lcertDrcl'll. olltre al 20.000 peuo:n:
.lnrbl)rudl'lldn r.rlm ln"', ·DOI'IIM di dellct .... ; · !lu:t! 5cr~ o lu,p r onde ~e pod.orla reuni r
elen,,'1I MI p~nns ft :nrldld~ (l'\
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1;10 grande -numero da homens para se con9io concedida a. D. Gertudea MarIa
e<!rtarem entre 51? Totlo o muodô conhece
Pereira ao LIIG'G.
até onde ~e leva. ti. Pilsslhilldade dll9 cousas
6,- A contlnuaciio da discussUo
humanas; o slglllo entre 1.a.IIl03 mllhares de
adiada pela bora e em ultimo lugar
homens é Imilosslvel. Eu entendia Que seria
o Projecto de ·Lel Que permitia a \lconvebiente biío esileclt!ea: 06 crimes de
vre esUpulll.~.iI.o de Juros.
cODsplratilo e rebenJão lIsf'll a providencia
-LGv.ntou-se l .e9slo As 2 bcru da
do $USpebw.o de g;Ll'llbtla.a, .forçoso é dellnlr
este crime e porque o nulUero de 20.000 pe&soas 4i InverlnCl.ve! e JJe se qulur dlmlllulf
cahlremos DO tnnde embaraço de que o nu·
mero fixado pua uma ProvldeDda &enl ou
SESSÃO EM: 18 DE AGOSTO DE 1832
multo gTaude ou multo peqUellO para outras
por 1530 lIUO auas JXIiIul&ções dlfteNm COI1'
sldel1lvelmeote, pa.reela-me que se podia pres·
cindir do numero 8 dlur..oae Que a rebellllo ê lo Dilcu"d'o 40 RCfOlIlCÜ6 restituindo 00 Btrvlco
etfectll'a exlatenela d~ crimes meDdonl1dos
d~ La~rD! o t{!lflC/,O ~ 8. ClIriltOVão,
!lesses arUgos aponl.3dmlno CocIlgo, send ó
ati ra C6rte - DI'CN,ao do Ruol"~<io de·
ellcs perpetradOs por geDte armnda e com
clarando '111tl '60 eRJlregad~ JlUblleot OI
deUbcr:LÇão de levar !sso (\. eflelto; deste
OI/ideei dO' SecrclarUll e meil cmpre·
modo Julgo que snblremos do emharaço que
!1c/l~ /lu Cc_rIU LeglllOti1lfl,6 m.
se encontra 110 numero, e I1llo se deixa de
ctf,$fOo li<! Corllgo do ProCUlo.
roenclol1t1t o crime de rebeUlão, allm de !lio
deixar lUusorla a dlsposlç!o da Co:utltulçiio
Fallara.m os Srs. Seudores: - Marque.:
acerca da sUSjlensilo de garantias. Eu oUere- de Carn.vellll!l, 9 veres; Borges, 1 vezes; 8&n·
ço lU) seD$O da ColDlDlssAo neste sentido (\. tos PlDto e EVIllIgellsta, 1 vez; Almeida e AI·
hu~uerQue, I Vt2:es; Banoso, 4 veZes; VIr>mlnba
COlide de AJeaowa, Saturnlllo, VIsconde de
Carnl, AleDe&r, Presidente e Bodr:lgues de
CIlt1'1I1bo, 1 vez.
AlUgo 110. Rebellliio é a eUect.lva exls,
tellcla dos crlmes menclolla.dos noe artigos
Aberta & Sesa.il.o com 26 Sra. Bella68, 69, 85, 86, 87, 88, 89, 91 e 92, perpetrl1'
dores, leo1e e &provou~ 11 aeta dll
dos por ajuntamentos de gente arDlada, ,com
anterior.
animo delIberado de levar a effelto o seu
O Sr. Gomlde partldJlou á Cllmata
propo91to por todos os meios ao eeu aleaoct!.
Que o Sr. Almeida e Silva »10 comSalva (I; redaccAo. - I J. Borgu.
paree!&, por IneomlJlodo; do que tIcou o 8euedo latelrado.
Daodo entretaDto a bora, !leou
prlmeim flarte da Ordtm do Dia
adiada & dlacusslo.
O Sr, )Presldente marcou para Or·
l' e 2' d.lacuasilo da Reaoluçlo, 1'ln·
de~ do Dia:
1'.' A lleaoIp~ilo que reetltue ao
da da Camlra dOll Deputados, reslltuln_
aenlco dos .L aUrOI o edlticlo de
do &0 aerl'l~!) dOll La.zarOA o ec!Jfklo
S. Chrlstol.i1.o; e a Resoluciio Que fllZ
de S. CbrlatovAo desta COrte.
exteaslvo 110 Aferidor da Cidade da
Bahia o Padrão, Que regula ali Cao Sa. 1dAlql1EZ nl: CARA.n.:u..UI: - Eu
vota contra Mta 'Resoluçio. PrlmelramenUl,
:pIta! do Imperlo.
3.' A ResoluCilo Que declara. Em· os !&z&ros nio softreram Injusllça alguma,
"T~gad09 Publleos 08 d:l.S ClUDaraa qU3.lldo a F'uenda Publica tomou conta da.
quelle ed!f1clo, Q.'Ue lhe portenclll. F:' 1I0tarlo
Leglslatlllla.
4.' A Resolução que approva a pen· Qua aqueJla CIl8Il pertenceu IIOS Jesul1as, cujos
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beQ8 ao CnC(lfporal'll.1ll nDa ptoptlos (1& COI"Ó& , lIt Ollpi)e €I Resoluçio nlo apreBellta Idóa 11.1.
cu Xael(ma~8; depoi s desta caoorporMRo,
guma pam m~lhorar 11 sortI: dos l:1:11r05; pois
IIII~ S~ rnandnr:uD pllra I1ll1 08 hlZIUO&: COm· I lIuo, devendo Rabk do lllgar em Que estiio,
tlldo, niío se debou de proeUtl1r uma caSl aio Quer /lue o;!o pua S. Chrlstod.o, mu
lIIal~ aproprl~da para alluelle hospital, por· ~ n,;o apoDta 11I.Ç.It alguOl par onde se posssm
que se C<lnhecJlI quanto o lugar de S. Chrtsto- mandAr. A CBIlIam deve saber que na. IlhD.
vâo , ImprOprlo para recolher entermos, d· em que se acham estes mlacml'els, eatio ta!.
te<:t:adOl de uma mO!uUa que passa JIOr conta· tos de todos OI recuf'llOS, nenhuDl Clrur&1<lo
glOSa; e flnalmcnte tOI'lUD mudados para a 011 Medico lá qu~r Ir, D<lo têm. agtIa para b·
Ilha, onde S8 aeham, pol'4ue tol ne«uarlo o nho!, Que lhes 4lÕ0 .multo ne«Ullrlos, e nem
edUlelo de S. Chrl$tovAo pan outl'o f[lII. 50 mesmo Pllm beber com abundando.. pol'1lue
os iaUl'08 não e9tio bem ntcomllloelados alU, apenu ha uma dsteTlla, que até j:l: S4lCCOU;
é porque se :1110 tem achado melbor CIl8Il; ba OWISIÕfls 8lD. que s10 suprldos lIe a.gua
m~s supponlla,moa Que ê necessarto mudal1lll: pel:Ls Barcas do Arsenal, que .mUII~8 VC7.C!I.
aerâ C<lovcn!eo.t& Que voltem outra. vez pa~ pelo mau tempo. niio podem IIi Ir: e de ou.
S. Cbr!stovii01 Ido é que se deve eJ:atnloar tros soceoTfOS sii~ priVAdos, porque ncm seih.
e D,;.o a Justlça da cauaa, porque a niio. lia. pre:a5 b:trCDI esmo. desoc<:upallas para Ih·o.~
Sabemos todoa que hoje a Cidade 118 estende levar: ainda sabllado l$lIverllJll prlvadO!! de
!tU! aquelle Il!g'Ilr e se em outro tempo, qUlLlldo agun IS hCltas. Nilo têm um prumo de terra
S. Cbrlstol'iio se Julgava campo, J4 se tratava onde p08!i.am 10100.r ar, porque 0$ Frades, Que"
de mudar os lazal"Oll dalJl , como S8 ha. da lhl$ cederam UDla parte do edlfldo, niio lh~s
consentir Qu e voltem hoje a viver enlre 09 concedem /lue se utlUzem de terra alguma,
muitos monulores que alI! ba, com o risco de porque temem qu·~ se 0.';0 chamem á pOSse: é
pTOpaJ:lll'em o terrtl'el mal, que softl'em por para se melhD)'lI.r a sorte deste. mlsera'l'c!a Que
sua dea/l'l'ilÇll! Opiniões ha de que a morpM4 se del.ermllla agora Que se lbes d€ a casa de
não li contag[Ol!Il. Illas eu nii.o entTO em tal S. Chrlstovão, onde j!i. estiver~m. Mu.s dlz--se
\lueatlo; porque nia tenbo 09 ~onheelmelltos Que, estando os luares em S. Chtlstoviío. se
preellKlS para a venUlar; o c:aeo 11 que toei.. miLndlll'lLm ublr, porque se conheceu qu(t
as N.~oSea fazem lima a.epançlo ~btlolutJ. de aquelle luga.r aio era proprlo, DlAII qu~m ea..
tOd09 09 que BOtmm este mal e Um pm lalo leve no Rio de JII.nelro nesse tempo &ou bem
hospllAes t6ra dlB pO\f~. Ora, S. Cbrls-- e o nobre Seaador não o pode Degar, que a
todo, al6m de estar :lá hoje .na Cidade, n~o rado por que se tiraram de S. Chlistov;lo tol
teJn ll8 preelsu commodldades para ter os porque se qulzeram mandar lllUa 11 SOldados,
luaros em resguardo, de maneira que QlltIIldo I como com etrelto foram; e se 98 não desse
ali[ utiveram. sahlatn, ..1tJ.vam OI muros e essa necessidade, nunca os lutl.fOS sahl1lam.
Iam embrlagiU'1le; o quelhee agravava a m~ Diz o nobre Senllllor que se nito tez Injustiça
lesUa. Se com etrelto no lugar em que estio /IOS:r..aza.ros em 09 mandarem uhlr de São
elles, nào ha os preclJOll commodOll, mlll JlIsfó Chrlstol'ão; tez.,e.Jhes Injust!~a. porque o adlme )lareee Que 88 lhetl procu re nma CUII, JIlIII tlelo já. se lhes tlnba dado e deItou de estar
o voltarem parll S. Chrlstol'io lIfio me parete encorpondo I\O.!I pTOprlOS da <:0164; e UOlII.
nlWllI. conveniente. Já DO tempo de i:1<Ret Dom vez dado o ed!flelo, não jIOdlll. ser·lhes Ura!!1>
loio VI, se procuron ClU para. estes doentes, sem Injustlca: ;! verdade que 110 outro tempo
e eu fuI encarrepdo de tlll.lar ao VIgII.I'Io Go. se flzer:l.m dJlJgenelBS pOr 1I1llR ClIS1 proprla:
ral, pora se lhes CllblPral lima cbacara, Que I'I&5e uma cb.'leara na Atmaç:io. outl'll. por
se dlda proprla llara I> hospital, o Que se nio detraz da Armação. outra na Ponta !lo Ca.jQ.
etrectuou porque o Vlsarlo Geral ae não rI». e a do V!g3rlo Geral, em que fallou o nobre
solveu a ven<ler; pois que a queria deixar ti Seoador. mas ne.';ruma se p6de cons~gulr. ou
SUl!. !!Ohrlnha: d~pcll! le teotaram outroe lu· não se (IchaJ'llJ'll os preciso IIl'ranJos: a casa
gp.1'es, mas D40 se paderatn cncoll~lIr com u de S. ClIr!sto\'~~ ~ (I mais apreprlada. que
precisa, commoclidadell. Estou 'POrtanlO em so Dehou e por 1[50 paral'llm (lS dlUgenelas:
que 110 Resoloçüo de nenhull'I modo pode pll.sur. e com etfelto, J>Il ~ <letrnz da Ch~cam passa
O S~. ·B01ltll:6: - O nobre Sen3dor, que 11m rio, ~lIe lhes <I~ ~gu1 eonl abundancla
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tem nns vlzlnblln~as excellentes aInda não dIsso que !e CO!laCl'l'l1!sem O! lnm·
par:t vacens de leIte, está Jlerto de to- ros no Jugll.r om que se acham; o perunto,
(lo~ o~ rl.'cursos, n~slm ae ~fedl~os como da tudo qunnto se -lIz 11 respeito do quc · cll C! alll
lodll!l (,I'j ylvcrcs que mui facilmente vilo da aoflrem, não vem nado. p~ra o (lue eu tinha
Cidade. por mar <)U por terro, eomo se quelrlL. dIta, Quero quc le Jlrocute melhor local do
.~ cua tem capaddlLdc tal Que jll. 1llJ! se 11()o
que o do S, ChrtstovAo, e Sol I\U! agor:l le
commodualll l!iO ou mala IllZlIfoa; hoje o seu n40 tem achado, nii.o &e segue daQui Que, con·
numero é de n; e se '0 aeOlllmodaram betn no tlnuando a p:roeutar'lle, se nllo nncootre, IIl!\l1
maior numero, como se não aeolll!nodario 110 é de 8Uppor que se nlio ache; porque se tôr
!IlWlor! DI! o nobre Sen!ldor que quando Os la- preciso. que ajlezar de quem o pClSsulr tenha
Uf(la estavllm em S. Chrlstov40 sal!nl'am oa repugttnllda em c 'Vender, a leI tem dado a
muros e Iam embcbcdar.se; ma! Isto'::; defeIto pto .... ldebeJa para Que se posSll compoUlr o
do local ! Esse m~l nnsela d:l. adnllnlstra~i!.o e propreltarlo, lndemnlzalldo>o do .dlullno que
quando ·h ourer desleixo da parte dos admlols- sonter. DINe que os abusos Que se consen·
tradores. em qunlquer pnrte que existam ho tlam, quando os luaros !!Stlveram em São
de haver qu~nUdnde de abusos , Por estns ra· ebI'l8tt1'rlo, nlo ntÍilcllllll do local, porém dlL
túcs. ndo hn embar:ll;o algull1. em l]1Ie estes odmlnt:euiicllo; fn!l!l se 11 admllllstTnc40 é a
mlSoTlLVtb sej~m removidos do local GIll que meSma. os abusos continuaria pois Que o lu·
estilo e voltem paru a casa que ê sua. porque gar os tavótéce; mas eu estou em que por
J~ lhes to! dadll por Qucm tlnba pnrlL 1~$0 m:llor (lue seJ!!. o cuIdado, estando os lazaros
plena autoridade. Diz mais o nobre Senador ilaQuelle local, bl\o de eVlLdlr-se multas 'Ver.es
que S. ChrlatovJlo -ê dentro da CIdade c que e Ir 4 Cldode, donde resulta nAo s6 quebr:lrelll
os Lazaros nll! eoHoclI.dos lu!ecelonoriio o ar a dieta, qué Ibes é tAo necessarln, :m~s biio
e propag3r:10 a sua -moiestia; Isto ó materla de :tndat por entre Q!I bomelU; o que é con·
de fncto. e que nnda m:th pteclsn p:tra a con- trnrlo ao rim p~rn que se Quer Que clles vI·
tcster do que abrir os Olhos; eu nio sei como vam seporad O!l; e mando em lusar longe da
o ao!:lre Senador rc;ulll os llmltes da Cidade: cld,ide, terio 11. mesÍlla tad!ldade que em São
!4 se é pelas CILSU, QUe estão sujeitas ao IRn· ChrlÍltovAo? NlnjõUem o dlr4: d f~ mais o 110>
eamento dns Dcelmlu: mas eu creIo que pats bre Senador que S. ChrlstovAo se nno den
~Ie csso nllo r.os devemos regulllr jIOr e-ste
considerar Cldãde. e que pnfla Isto basta abrir
Irlnclplo, Em s. Cbrlsto\'llo e~t.lo as C&S8S os olbO!lõ poIs senhores, é com O!I olbos Que
r~ol~dns, e prlnclpalmente o Hospltnl, 1140 tem se ellnbece que S. Chrlstodo é uma grD.llde
edlticlo ~Igum contlguo. excepto a Igreja. Se povoacil:l, Il que O!I ln..zarOlj aUI aloJndos tlca.m
ha algumlL \l"ltlnhnncn. cu creio que, pafa em contado com multlL geate; se o nohre
(JuII1~uer pnrtc paro onde se mandem os laza· Senldor nilo quer chamar Clda.de 11.0 Bairro
ras. ba de baver, snl\'o se se manduem per! de S. Chrlsttlviio. nAo Ib e cbame; :mas IIW
o SeM4o. ScnhO'l'es. delumos de COll.alderlL- pode lIegn~, porque se vê. Que IS t'Ousas alii
cile!; Que n~o têm solldez n~nhumll, e \l"9.lD05 se acham 0!Il contJauldade umas com os ou'
melhorar a sorte destes Infelizes, já conde- tras: e não ~ Isto o Que se pretende evitar
maados a total separll.ç~o da eSJlCcle hUllla· Quando SI> destiná um lugtlr separlldo para o.
na ; o estlLdo em que actulllmcnte se acham Infelizes atrectadoe de morpbl!a? O nobro Sena·
~ de~!;ro<:~do: ROUrem Innumorave18 prlvaçi5es dor dfirrna <luo os IllZaf(ls sahlram de S:io
c nilo têm UIII palmo de ter·ra em que rellpl· CbrJstov40 jIOrque se qulz fezer o Qunrtel do
rt'm o ar U...... e: atl! como JA disse, falta-Ibes Hospital: engana-se compleu.mente o nobrtl
multn. ve~ agulL pnra anclar a sede, c &:n Se.I1adorõ porque quando a tropa p~ro o.lH
multlls occasl6es O Iml>OSSlvel soceorrel~s com rol, havia 11 multo tempo que prolcdavlL~e
o QUo b40 de comer, pela .poslcão em Que mudar os lutl.l'O:!I; e cn J6. disse que tul en·
estAo co!loc.ldos . Voto portnnto pela Resolu- enrregado desu d!llgcnc!n. e na Seeretarla dO
Cão_
I1:stodo consta dn dlllgendlls que se flzersm
O SII. lf. nE C.\RAI'!I,u..s: _ E' mnlto ta· 11 este respeito e S~ ns dlJlsenellls parnr:lm n40
eU fn!erom-s~ IIr,;:umcotos, Quando se tomam rol pelo totnl dcseogooo de que não to!!sc
M cOU~:J.S rór.~ do seu verdadeiro sentldo. Eu Jlosslvcl ochaT-se u.rn lugnr prOJlr!o, mas porparn
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quo hOUI'o o masmo dOIt'Uido quo l.OIII h • .,ldll .0 e,qulIÇa li 1ISI.lIllII da IIOU . . flUlIlIClIS e ~~
em oulru J'lIILltaJ tOIlI .... Outr" cou~u' li_ dlõ;;õl (lua o GiI\'~I'11l1 lM~1I <I~I'II~ .. CQiJJ;lrO l.t!rdlnClJ'lIllI 40,1 eommodidmdel dll S. Cbrlalovno rono? Qlllles 08 ruelos que se Ihll dilol j,'lcarA
que nio ailo meno.s uneul: dl..He (lUe am I e oegocto dll3 laqrOll corno tom !lead.o multo,
hll,ll 11m jllllto pllf'l .,aceu do leite; 11;10 IObre que l.Il um leito lResoluCOcs. que tem nsei olllle lu. eseo pUto; porque o Quo petleIlce cada IÓIIlGllt.e 110 foollpel: Ol'll, llellhoret, tnbll'
110 IIdlflckl oio li 1I&41l, IIGDl lei que pOIIllUI dOolO assim 8Ijt.q ml,eravc!1, u. Quem Já p~
P"tu IIII!ml(!e :no pequeno te rmo Qua com· uma. exlstollcln. amllrgll1uda G (01110118 leito
prehudl aq\Ullle qulotal, porQUO UIII puto f! tellta dUlgCII611l para .IIIelhol'llf a IOrte d05
preellO QUI Mia tal QUI da tempo & Cl'1:!I!lccr mllHaltoroa, QUo 51 lehata IIU ea4ol... ! QUI
a 1111"1, emllWlcto OI anl.111a81 eomm em dl r· Jhll&.lltropio tiio mal elltudlda , Cita! 1>11 o
ferelltea luguts: Ddo , qualQuer extenllio que 1I0hr. Sellader Qua OI lIedlCOl lido .,io 1000p.
80rve p ua pUtol. Para ter esta o outru ,porQue &a Ibea Diio paga; pol, laloo. o Dobre
colll.lllodldnde., 8 Que eu 1011 at pueeer Que SeIlAdof Que á Ilha dOI Fn4u, ocde I:.Ctu&lse procure um lugar Ilp ro,prlldo I reUrado dI m8i\!' M~ OJI I~ILI'OI, .!lio vilo pO,r diollc lro
eldlde JUl lIeUe 10 c:olloc..uelD OI laIU'!II. I DtllbulD, dellUlh , pl'II:llII COIlUr C(IIII o pa._
não MjlulI rell'Ostol é.m um alUo oa4e já a tllmoDlo dos luvQl I com OI IUllprtm6llLo
experlellcll mostrou que n t nam mIl. Dl. · qU o Thosouro !bCl lIO~o ruor. DII mlli!J o
811 Que 'rica facll 0111 B. Clrrla tovlio o Ir Me. nobre Sellador Que OI IUllI'DII Ido 58h1ram
dito o o Clrurgiilo: a Qualq uer Jarle ba de di S . Chl'iatoriio por I(l quererem JlliUl4ar p:Lr.I
ir o Prufeno r, UIIII I·e. quc 110 lhe PIlu', por· ollll OI IOldadcs, MIlI li verdade' que illlI mC5'
Que 6 dessa J)lll:a que di. ,I~e: miL& te ae f~ /lia otC4slil.o em QUO laI!lram OI 11lUl"OS, 611'
10 b~r.to, OlltãO oada aa fllr'li. : as rlll()CI, poli, travA.lll. os lo!dado.: d" tec~ Que Unhll o
(/Ilt le 1I111'ucnbm a tllvor da RelOluçlo. lliio 9000fll.110 Diio 1I0demaa •• ber, ma. IUo anO
UI:II:IUOlD nada.: podo mal bem fllzOl'IO outra, Inrlae .!lldn pUJ. o que 5C IIrCtfnde, IlmllQ-wl
.lItO:lzllIdo li GO.,orIlO a ataJlJlmodu bem os lótuell.!o a dlZllr quo DII d8l;gTaçado. lual'Ol
lôl.Íl.I'OI. f\OfQuo se a;1o Quer que eUes c:DIIU- ulAo nquelle lugar iotlrendo mllbllot<1l u~
.. lIe= a pe.rml.U~r oa IIhu, em \lue Ittulli- !n comnJodOll e Q~e tUl S. Chrll tovdo, gronde
mell.te estAo; o Que nao tom jmpolSlbllld~dt P.BTIO, ou Quasl todoa eues fllcomDlodoa, de"ap.
alguma.
~"'OctlD, que se nlo apOllto. e&l11 nl;unu CiI'
O lU. B(JIII:W: - O 1I0bre Sendor cont!- p ... e apta PUIl Clt recolher e Que lI ollbumôl
l1Uôl. 1 .lIste&Ur que II~O venhlJll 0& 1:LJOl'05 despna.e tu , Fu.ea.da Publltt. rom esla
para S. Cbrllto'~o, mlll nlo aponta 1\liM' .1- mudll.ll~o, POI'\lIl-1 ôl tIIU , da !N1lJ:1!0 e não ,
gum lIue .eJIlo menor que aqueUo: .peIUII dlr preclao fazerC'!ll'SO Ill'rlllllos algutu: por1D.nlo.
qUI o OOVtrllO procuro; m.. o Jllelmo nobre colllwuo Il votar pela Resolucll.o.
SIIIladOf
pel" qUI eon. ta Dôl Soeretorlo
O SI. SA.'I"To.S PI:CTO: - 1'1ln. COllclllôlr U
d. E,ta4o, QUI.todIll !li dUlgell.e!1lI lIue le duas oplll.lõe5, Il!:lllbn·JIlo o edlrlclo' onde u.
tê.m feIto, têm .Ido baldadas; e erê quo agof. 1D.va I t1I!)rIc:1 dn pol.,or. '1111 la;Oll de iRodrt·
o nio .erlo! Db Que em S. Cbr!J!o,lo ba ;:0 de P.reltas: , um. caso. esPII~OS/I. e tem
lIIulta ,lllnball~a; e em que lugo.r l i eoUo- UlDa I:raDdc eb!lcara rolll a:tlll rorre~te: é
e.uio OI luuo:s QUO a 010 tallbam' Eu erelo rctlrôldn do 'povoado e D1I.o eslA tão dlstnnlo
que .1 aio pretecdl mlllldlll_ para o mato; da cidade, Qlle II~ posum Ir .a el!.. 011 Profe'lm.. auppODhaDlOl Que 16 adia um. ob.eara .ore, e mais soeeorro., de que ncccssltlrct21.
pr o;:.rla pelo seu local: ba de ler todOl OI
O SII. B01IGr..9: - Essa CIlIa esta toda a r·
eommodOl para UIII HOI pltal, Que IIccolll.lllodl rulllldo e 1140 le pOl\erd I1proveltar "'D!l.O o
conto o 11.11101 doectel e ai mlll. puIOIs dI terl'OlIo: demllla, lido se quer S. Cbl'lstoy;1o.
tervlco! De certo que' Isso morallllell.te Im· (IOrquc rica. ao ~ do poyoado, e Indlet~ a
~5h'cl: ha de ler DeeeulrlO rucr o edlrlelo, JasOôl de Frelt.'lS, que estA IgUAlmen te ce'e~'
0\1 todo de 110'1'0, eu um multo Importante Ic- da de ch1ll:lIrllS I ~o II.ICSD10 1110110 arrLsClldOll
cresceDUm~nto: e podo A;ora 11 Nacllo tuer os mOflldores li recebor o cODuglo dOll doe:ltcs!
umll dCSPWl de eompra de 1eTe1l0 e da obra, :>\10 ae trll ta d'e acllllr lerrc.!los Pllfôl t.o.zcr um
qQe scguramente é lleeeuarld E' poul rel que cd!rle!o pan os luar04, PDn'luc plra etta dc.s-
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~CZ:l. n10 polle :l. Fazenda Publica Jlrestal'8e; quaeBquer doeutel aos que IIOtlrem um mal
triu.a-6e i1e Indicar uma CIIsa al'lroplhula pua ; ledloso, e de eontesio: db o nobre Senallor
eue Um, e essa. em da latoa de Freltu pre-I que !lUo b.a. Professar que vá li. Ilha dos Frnelsa retueNle de !lOVO.
4C$ por dinheiro nenhum, bem so vê quo Isto
O SR. M. Dr: CAV,I't:LI.AS: _ Pedi a pala. ê multo euserado; 50 J~es fizerem bom par'
vra para responder ainda a algumaa proposto tldo, nil.o l1Ao de del:.:.ar de Ir; 11010 que Teçôes que de novo ourl emlttlr, porque ao !lue jllllt& a !alta de meios que a Fazenda Publica.
se reJleUo Já está rospand!do. Diz o nobre ·Sé- tem de utlBrPer a estu despez.n~ eu allSento
oador que 18 tem caridade com os Presos ta. qlle esta 11 daa quc a Nação deve fw:er uecesclnoro8O!) dll. Cadela e DAo le quer ter eom :a.rlamente, J)Clque 11 IndlejMIll8avel separar, e
os doentes; a la,,) eu digo que t&llta 11 de", tratar deatea d~raçadOl, Infectadol de um
ter-se caridade C"Qm 011 doente!! como COID e. mal COJItag!08O: 8e o patrimonlo setual dOll
BC!! laclnorosos, porque COIll atq pta.tlCWe o lauroa nAo chega, para &U, de&peza, aUSllIen·
que mand' a j\l5!I~a, e tudo o que aconaelha t&iIII o lmIKIBto para Isso determinado; wdos
a hllmanldade; e nio tem uada OI 8e111 crime. Interl!$6llm )lata despez.a e todOI devem COI1·
eom OI! aetas 4e caridade qne ae deTem a to- eorrar para eUa.
O SElo BORO!:!. - Eu nilo IDe oecuparel. em
dos 09 m!SIIrI1Vell, qualquer que seja a e&,UlII
de sua IlIlser!a. QU'1I1.o ao lugar que se apoD reapcnder aOl argllmetltos metnphysleos 500re
tOIl na lagôa, Rodrlgo de Freitas, di; o 1I0b" caUS8/! e etlel~; sô direI que cada 11m dos
Senador que tambem f povoado; IlIBl1 tem c:om- nobres Seuadores avalia o etrelto segundo a
paração essa. povoação eom a de S. Chrillto- aua Intelllgeae!a, e n40 por principiO!! metaviio? Ha 11111 algumas cbacaras. f verdade, phJ'l icos, e llllta Intelllgencla U&See de lados,
mas são d!.atnntes nIDas du outras, o na maior de que sabe. Eu tfIrt1arel ainda. a fa.llu da Inp:u1e dellas nilo DlOflDl seus donos; vilo ai!! justiça qu~ ae lu a elites 1ntell.zes. EI-Rel
alsumas veze5: :10 cOlItr;!.flo, cm S. Chr!.ato- D. João VI velo para o Brasil em 1808, acho,lI
\·ão ha uma conllnuldade de C88/lS tolDO no li!. OS la:zll.rol aecoIDmodadOl no edltlclo de
centro dl1 Cidade, e todas babltadaa constan- s. Cbrlstovão, e em 1815 rat!llcou a doaçi.o,
temente pelos teus moradores. lnswu I1lnda que JA le lhes ba;,la feito, e não constitue 16w
o nchre Senado~ sabre a causa Por que uh! direito! Podia ou não o Rei dls~r dos ben
raDl 05 lnzaros de S. ChrlstovAo; e attlrml1 da Cortia a lavor dos luaros? SelU duvida que
ser o ter-se querido pUa nlll mandsr soldll- podia; pois que nelle se achavam reunidos os
d08; e porque nttribue este ettet~ 'que!la eau- Podere.!; logo tu-se-lbes Injustlçs em 05 els:J.~ Porque li. ulilda dos lazaros preeedell a
pollar; e tanto mala, qUllnto se nio mOlitra
entrada dos loldados. f.;' Isto o que se cb8.ma !I.l:or:J. .IIecessldade alguma daquelle cdlncIo.
"nou causa pro uusa"; para le co.llb.eecr .se DI~·&e que se procure uma eaaa proprla, DIas
um eUelto 6 proclllJldo por Ur::Da causa, 6 Dfe- a quem ae hll de encarregar esta dUlgezicla!
clso uamln8.r tudo o que pode ter concorridO S6 8e t6r aO!! Juizes de PI1Z, pelo l1!lstamenw
para que llquelle eUelto apparecqse. Ora o das respectlvf8 Fregueztas; mas eu duvido que
lI!esmo nobre SenMor disse que sabia ae t1nhl1 o Poas&r::D flUer; demais, ba de obrlg'Mle a
mandado e:tamlllar uma ()IU3.8 .lia ArmIÇlo, UID proprletarlo a ~der da aua cbatara para
Olltra 110 VIs(I.110 Geral, outra pOr delr4ll (Ia se accommoclarem OI lazar08! EI·Re! D. Jo~o
Armação, ele.; pola se a estai dlllgenelae pre- VJ, que governara ahsoluto, não qul~ obrl;ar
c~dell a entrada dos soldados PlIra S. Obrlsto- o Vlgario Geral, e agora. que se tem adoptado
vão, e muito tCtIlPO alltes, COIIIO ae pode dlur um S1stema constitucional, ell! que se garante
que a causa de sahlrem os doentes foI o que- o direito de propriedade em toda a sua plerer-se que 08 soldadOS cntI1l6~em! Quallto aos nitude, ha de tomnrile Ull11 propriedade eon·
Medicas, ell disse que nuo Iam ~er os doeDtes tra a vontade de 8eu p<>.asuldor? Pelo que resporque se lbcs JI1Ica\·a multo pouco, e aInda peita l08mel05 lIe p81:Ir aO!! P.rotusorCll, 6
e dl::o; pa gllDdOile-Ih es menos do que elles nece!l!lRrlo que a Cnmnr:l sttlba. do estudo do
tem pela sua cllnlca, eertallleDtc pre!lr!r;;''' dccadcDeln em que 80 acb . m a~ rCDdflS dOS
eur~rclll oude tent.am mais lucro, accreacendo I....zU08: desde o ann::. p!l.$Sado, que ellcs BC
qM f'm Igualdndc do pret:o. p ..clltl1l1l outrO!! n ~h:lfrl em !!",n,lc Jlerlllrln , c multo terl~m sot·
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Irido, 10 urua

subll:rip~ao

quo .se tez P:l1'lI a

1.'I'I)PII, o quo nlo qUlz llcelt&!', se 1110 a1lpll-

n!to lol poUlvcl ull.lr eOUill que filrn: c 'Iue

"DUO coD~lulr dllll.ul? Que o ach:u'·1IC CU.l C::lSil,

cuae em leu (I1vo r; a l,,1n de um leSado que como 10 lIua,ln., tendo é Im;J05Shel. li eDUSlL
doaou um Fundico Jo86 DIlUI, que t&llc~u, multo dHfleultOl~. porQuo atá IR db: qDe EI·
\':llcu-lbes 11 ProvldoocJ lI. com C!tC~ dous SOc. Rei D, Jo4o VI, Que reu nia todas as PotestacorrOi, lem o lIue teriam perecido 6. mlserll1. dei do mODelo, tendo ;rndo empt nbo em conEttllo QUIllI I'&dulldos 6. eontlngenelll. de u- Bo,u!r um. chacera prop rll1 plU'a esso 11m,
molas, nio aO dA alimento, como até de J'cme. ndD p(\do eonlC;ul r; cu nlo HtoU ao ra~to
dica e vestURrlo. Se li n&eelSarlll. uma Junta' d&llte ne,odo, m(U com os dados quo nll- dl$de Medicas, delxa-ea de tazer lIIultaa vc~, eunao tenho adQuirido -d~ nobres Senad opar .f&lta de dlnlltlro para lhes pagar, FllIai_ res, QUI eollheeel'J a materla, Ililo posso eonmellte. tu do 0111 ~li ml!Crlll- e esta provém em elulr &filio que le tinem mu dor ca llUU'os
,rude pUta do retiro em que se IIChll-m: em ji e Já p4J'a S. Chrl.toYlo; e le a.1gum dia
8. Cb rlatovio alC4ncanm dl& Pe:S/iOlS que alU rOr poe-sheI que se ten b. outro l u;ar I outl'lL
pu"uam esmola', Que os Ijud avam a ·vlver, eu. 1XIals apropr!.d. e-a.tio se t raslalfu40
do Que estlvam privados na llb l, onue nlo p8.n .h[; porUlllto, eu voto pela Resoluf40,
u[ penDI .I&:umll; por qu.lquer lado. poli
que 10 ellearl este ne,oclo, .pparece li. 11_
1'01 aP'Ilrovadl. I. lReaoIutão !lW4
.Idade de se removerem ~tes des,rI~ad05 do
pusar li QItlIZl. dllcu5l0.
lu~r em que se acham, e mud.ll-os para _
I' e !' dl.clIUlo da Rtsolutlo dllque lhes to! dadl. e de quo. Naç;lo 14 1110
Camol'l dos StI. l)eputados, ta.zelldo
neee.ulta, porque já cessou o motivo 6 0s 1101·
ate. tlvo ao Aferidor do Cidade d.
dadOll, pOfljue ellel 51! desaJojaram,
Bllla o pa.:Jrto ((ue recula DI C.pl tal
do 1lIIpe:lo.
O S .. EU.:'I'CtUST.\: Qoer-« que estes
.sClll (ehato 101 :lPl'rorad:J.
p:ln
Inte!lzes home!1S contlll.uc:n a csw lacommo.
d3d'lI, nl espcranca -d.n Imposslb!!ldllde de se
passar li ultima dlKusdo.
! . dl.ellUllo dll- oROIO,o~lo, .reela·
achar lugar ma[1 al'topr!.1do: ntio PO!!IIO cont'lllldo que PO elI!pre,.dos publlCOl
vir em que, b ....!:lldo luga.:r melhor do que
OS orttclaes du Secretaria e :nala
aqueHe CID Que estilo, que (\ o de S. Chrlstoempre;-.dos d.u Clmaru Leslllll-t!·
.ão, e uilo r;eDdo preciso 'para outra COU!UI o
edWclo, te Inste a que nilo se mudem, s" por·
que se eoncebe Que pode ha"er eouSll melhor!
Poli Sr,Presldeotc, contc9s1~e que os IazarOll
O SI!. MMtQl)'U Dt CJ.ItAI'EU-U: - Eu
estio Plulto Ill'ertados n eas:! dos :Frad es, en te:ldo Que esta .Rc-solutlio estA manc:a, porque Ddo t~m um reulgeMo ~m resplr:lr ' ''ra que Ibe talta o m.ls neces.nrlo: que estes hodo hosp!tlll, que nil.D t~m n;;ua, que multa. D111l , ilo empregados publlcos n!ngutm dUTlda,
vezes não pod e Ir I1lI1 mn:lt!mcllto e t!JUlI· por que ae Ddo pod e lIpr outn Id~. d. pa1twta
lDent~ que niio ".10 :llH OI Professores, .enlo - empregado publiCO - I/lnllo hODltl1l que .~
I)or multo dInheIro: e por outra parte conhe- empregam no .errlço pnbl! eo ou di NacSo, o
ec-se que o lurar e c~u de S, Cltri~toYio Dilo estes O o que tlll:cm. Mos o que me p:lrece 6
têm eflUt d eteltos e que esta c:lSll niio tem que a R"oluç~o dtv!, declarar- queacad. uma
AgOra destino I1IG:llm: e '" porque le d!z d:tS Cama,.s tlCll; compeli ndo o dIreito de OI
que pode huer C4.1a melhor, hão de se delur Aomur e de lhes rlxor 011 ordenadOS r eflJX'CU,
1Ie&l' este.. Inte1!tes sortrnde mil Ineo:mno- 1'01; .nm de evlt.r qUI pln o futuro .e posdos, a.lêm do Quepa.de«m ~Io temTcl m'l I3l1l suscitar duYldu e con nl ctos e!l uc as
de IUIl molest.!.l! Onde está "!UI c.u11 melhor CllDIanlS /I o (;OVerIlO, o Que e milito desaCI'ldo que etn S. ChrlstoTiio! ~Ingul!l:n 11 mOl- daTei; li e.rta. durldu nO. ..bemOl que li
Ira; e 16 se dl% ,; pouIret que 11 baJa! Ora. oxlstlram, porque 11 CODltltulçlo n40 • lia Yerbto .erA n~! Eu es t~lI contuso com tal ~ade 1XIulto clara. .. este respeito: eill d11 qDe
moanelrl- de dlstOrrer! E o que tenho oUl'ldo 11- Polida Interoa compete a cada li mo da.
aqu i dizer ~, que &e tem procurado 1'arlll!I Camatal; pode porem m.nter-se em quutao
caIU lIroPr1t\t fiara OI lauros, c que alndll se li- nomaa~30 dOS eml'rtPdos e~tl'D ~05 ob!
,
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jeetos da "'oHela interna, Il se e~te~ emprega- : parte ;i COlmara, c udo no Governo; Il Il ti. l!ados lIcI'cm cntrar nn regrn geral de todos os mn ra que o demltt!l, porQue se nl\o Quer estar
ru~ls, eujn nomc.:tilo eompete 110 Governo: li 156 pCla. lnfor-ma~iio que lhe dá o Se<:rctario,
por isso que me parcce indlspensavel quc na examina o trauaiho do orriclal, e A vista dIsso
Resoluçilo se declnte que a Clldn uma das Ca- delibera, Ora, se no Senador não pOde deixar
maros fica l'OlIlpctindo n nome,1çiio de seus res- de competir o demlttlr um otrielal de 'Secrepcetlv09 enlpregados: demais, é tambem pr c- larln, corno se pode duvidar de que o polssa
ebo que se dlgn. (!ue li. cnda umn dns Call1ar:1S ndmHtir? Isto li da natureza da cousa; nlnfica pertencendo o marcar-lhe! o or denado; guem pode pOr duvIda alguma a est.1 doutrlporque se 1s90 nao se deeln rar podo entender- na; o nestes term09 de nada serve a emenda,
se que fiQue dependente do uma lei, feita pela tine é In teiramen te oclosll _
Asscmbll!a Geral, na fórma que a ConsU tulc40
O SI:' B.ulRoso: Eu ~stou prevenido
determina acerca dos ordenados de todos os pelo nobre Senndor (Jue acaba de fllllar; eua
empregados, Eu mando pois pata completar a declaracão vai Dlctter em duvida aQulllo de
Resolucilooo sen tido em quc ten ho !a1lado, qUe Dunca. se duvidou; se o Governo nOl\:OOIl
uma
"
os primeiros empregadOS para ns CamaTns, r\)~
Isso uma nccess1d"de, pois que era prcclso qlle,
EltEXIlA
• quando as Ci\maras comecassem a trabaJlla~,
Ao artigo U1lleo, Sllh'll Il redacção_ De- estlvesselll já nomeadas as pessoas oeccssuril1ll
pois da palavra - Empregndos Publlcos para o expedlentc; mas, fei ta essa primeira
diga-se - e compete a cada um1l das C1lmarlUl nomear;ii.o, que as Camaras podiam rejeitar se
a sua nomeaCfto, f> bem assim, marcar-lhes os qu lzessem, Cicou-Ibes 10;;0 competindo 11. no·
respe~tlvos ordenados, _ Jt, de Caravelru$,
meação das que lhes tossem neeessar1a~, 0'1
vagassem: não vamos 1I0ls suscitar dUI'ldr..3
FOi apoladlL
nnlluillo em que as não hn,
O SII, BORCl.S: - Eu estou em flue a CUlenO SR_ AUIEIllA E ..unt"QUl:IlQt:E: _ ~ào me da é neccssarln: não se d:l.vlda que ás C:..XlI:lJo
parece neces9llrla esta elllendn; a regra é que ras compete o. 11L1.er estns nomeatões, marcnr
não devemos pedi r aos outros aqulllo que nós os ordenados dcstes emprc~ados; runs de !lu~
temos elll nossas milos: não pode entrar em se trata -6 de fal(er com Que esse IHrelto exdu\'lda que cada umll das Camnr:1S pode no- presso. Tempo houve CUl que apparcceu dumellr os oU!elae; de suas respectivas Secre- vida nisto nlesmo que a:;ora se dli como inllutarias. Já nb nolnC'ámos o Otflclal M Or e Ibe blta\'cl, e porque? Po rque a Constltuicão nã:)
marcl.mos o ordenado; e Isto po rque a Co nst!- I! bem clara a este respeito: aotes dc[:.:a iogar
tulçrlo assim o determina ; porque quando ellll a alóument~r pela opinião contraria, POrqu"
diz que uma Caml1ra 1.11;11 o seu Regimoli to, dl~ expressamente que o Governo nomeia ~o
claramcnte sc vê que ha de escolher quem d~ dos os empregadOS, e :\ Assembléll Geral lhe':i
cumprlmcntoae3~e:Reglmen to: o Poder Exc- marque o ordenaco, Isto O o expresso; mns
cutlvoinolDcln,todog os empregadÓiS Que são não o é que cada umn das Camaras f:lç:l. 115
'Ige ntes do Go\'erno, e assim devia ser, porque nome:l.ções e IDllTque os vcnelmentos; t1r,,~'
sendoo Governo responsnvel por todos os aetas pDrem pDr mação: orrl não podem alnd:l. lU"
dos empregllllos, toDllU1do-lhes por Isso contas, eitnr-se C9US id~as, sobre as Qune9 nuo hou\'{'
nllo poClc deixar de ter hOblens de Slllt. escolha: uma doclsilo leghlnt!\-O,! O Governo pOde dizu
mas dll-se o mesmo com os otrlclaes de Secre- _ não vale que em outro tcropo se ced~l~
taria das enmaras? Que tem o lUnlstro :le deste direito, clle não prescreveu, nem po:le
Estado CODI o quc se fa~ na SecretarIa do Se- prescrever; c portanto, eu o reclaDlo at;o:(l..
undo ou nll da Camara dos Deputados! Natln e ([ue se deve cntão fazer? Tomar um3 me tl ill~
tem, porque nelll sabe o que nqul sc P3!~I, legislativa; c não é meJllor Que e!la se tOI<!C
Denl nlnguem lhe dá contas dl!r.lo: lJumn dl r!- asora, afim de prevenIr que estc conf!lr.tt:J
I:e a nossa Secretaria 15 o Secretario da Ca.,' :1l. torne li. IlPparecer, como j:\ appnre<:eu? Eu
rn, que o Senadn nomela, e este, ~e um orrl· pcn50 quo llillSUCI11 disso duvidnrã, porqu'! 1<Jcin l 11:10 trabalha 11 scu goste, quc (,1"'-? D~ do~ ,,~~"ntnlll quc é melhor preven!r o m;)l 'lHe
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rem!i.drtl1-C, depOi s Que cUe appareça: Deo!tas p~sr~iio DO!ta materlo, e é )!rccba uma dccla.
clrcum stancl::ts eu c!tou pela emenda
e \'ot~ ~IiO, Isto ~, uma Interpretaç~o d:! Const!tu!C~o:
por eUa.
o por que modo se pode Isto lazer! POr um:!.
O Sll BA.IU:Oso: - Sr. Presidente, ha U!\ln
lei Que ê do Que agora traumos. :-'40 se diga
razão de cODI'enlenela para que esta emp.Cd:1
n"o paut. O Senado está. de po5!Ie de;'~ di. que o Scnado eslá de posse de6Se direito: o
relto c mettc-se agOr:l em duvld:!, PO~QU~ se Governo, em Qualquer telDpII, pOdo pretendei
apresenta. uma declsilo legislativa, o Q"c Isto relvladlcor um direIto que Julgue seu; e p.r~
taz é, que se possa duvidar de outras multas que lalo nfto aeon~a é neeessarlo Que uma
cousas de que o Senado estA de pOS'le: par lei posItivamente deelare Qu e oate direito G
exemplo, resolveu o Senado ler um Ca'u par- de tada uma da, Cnmaraa: G porl.:tnto a emen.
da essencial.
tleular pua as suas despeZ:1ll: tomo IUI aijo
O SR. <Bo~G&!I: - O delIl~$lado ~rupulo
eslã determinado em ler expressa, pode dUVI.
homeas lhes tem telto d_A',
dar·se do direito tom que o Senado o tal: e deslea
I
~~~ r uma d~
~~ nr uma QUe3tão: -mas deband~e d_b;llxo c araCiio expllelta de qu e .são EmpregadOS pu .
dn rubrica do regulamento e f'r.ollcmla p~r. bUcos, talvez julgando Que esta. declaracàl;. lhes
tic\úl\r do Senado, lica o dIreito n~llJ~do: enI G~ranta a perpetu Idade dos empregOS; IDas eu
uII'a p:1laVrll, vamO! ~om I1to !ue~ uma lei nll/) eotro agora nisto: o Que entendo ~ qn"
ru!';sUu, em Que nos obrlg:!IDO'.> .. Indirldua!. o Governo pode, com r.uiles pl:!uslvels, rec~
Irenle mencionar ud~ um dos casos QU~ ti· lJIar o dlrello de Domeaçlio, tundando-se DO
,·alll ~ampreh.endldos debaixo do termo - eco- artiGo coastltuclODal Que dl1 em geral a aI.
nom"l p~rUCDI:1r - o que de modo algum con· trlbuleiio de provor todos os empregos ao Go'· ..·m: porque nunca :!cabaremM .:om deelQJ'~· verno; porque, Cll'110 J.1 se dl95e, esta detel1lJ l.
ç,iq particulares, e 2empre h~o de oppareccr n:!çiio é expressa.: e o nomearem 115 Cama.r:lS
~a~O'I novos: é portanto de m~lt:l coo\'enlen.
os seus empregados é uma lJIatiio, que S! tira
ela que n emenda n:lo [)asse: não estam~ no de eaher lis mesmas Camar:!s o !.1l!ercm o seu
caso do "quod abundat non nocet"; esta ablln. rcslmento Interno, e regularem a polld:! dQ!l
dnncl~ nqul é nO~lra, e portaato contlouo •
SUU CólS3S. E' pOis necessarlo oma deelara~ão
,·ol.:lr coDtra a emeDda.
Que tlre esta dorldll, e Que aclare esta espeele
O SII. )1 .. nQUEZ DE Cuu\'J:LLo\S: Se em doe obscuridade. Um nobre Senador, tallD.Dlfo
outro tempo entrou em dU\'ldll o pertencer contr:l a emenda, diz que ella pode InduzIr a
esta attrlbulciio ás C:!mBtU, eu estou eUl que outras duvIdas, e apontou o caso de se hate r
esta duvida era mal tuDdada, pertencelldl>DOS estabelecIdo OUl cotre pllrtlcular no SenAdo,
pel:!. Constltulçiio o org:tllitar o nosso regi, para llS soas desJlczas: mas este exemplo niio
mento lnteroo. Dio ~ possivel Que nos del:s:e ;; :1ppllea\'el: a lei do OrÇllmellto votou uma
tambem de competir a aOllleaçio dos Empre- cerb quantl:l. para as despezllS do Senado, e ;;
Gados da Casa, e o !Ixar-lbes 05 ordenados, e lntelr:lmentc da economia da Casa o rllC1!bu
já um nobre Sen:1dor mui bem o demonstrou. essa quall't.!a em parceUns maiores ou menores,
:Mas não pode ncsnr-se que ba na Canstltul~'o e nisto 010 pode o GoveTno pOr duvida algnum :1:tl.;o que parece oppoMle :1 osta doutr!o ma; niio .; o mesmo a respeito de um empren~, Que aliAs não e expressa, e u.rll-se pIIr 11- gado, Que se mette em !olba, e Que tem de
lacão: 6 este em !lue dl-z que Cllmpete lO P0- aer pago pelas despezas gerAes; pcrto.nto, ~i10
der Executivo a Domeaçii.o dos Empregados vejo durldn IIlgnma na emenda, Dem o perIgo
Publicos, e outro que d:'i 11 Assemblê:!. Gel'1l; que o nobre Sea:!dor Ibe acha.
a nttrlbulção de r.xar 05 ordenados. A Const!O SR. Vlseo,,,n: OE AU.\NTAM: Como
tuleilo diz expressamente que cada um!!. dna membro da Commlssão Que orGanizou esta. ReCamans nome:1râ seu Presidente, VIce-prt'Sf. solue~o, sou obrigado o daclar:!r Que bouve
dente e Secreta.rlos: c não dIz que nomc:l.rfI os ldéa de Incluir n Dlnter!:I. dll emend:!, que
mais empregados: portanto, noo se pode d~ agora ~e apresento.; mas como os ortlel:tn da
todo dIzer Que oenhuma rn.zio tem o Goverr., Sceret'lfln aoS pediram Que os declll.r:lSliem empar:! disputar esta attrlbll'!ç;io: e~lslem n~ prc;:adO!< publlcos, a Corumlssilo se limItou
unlenmente no pedIdo. Eu entrei em duvida
Const!tu!~ilo nrtlgos Ijlte p:!reeelD estar em 0[1-
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~()brc O~ moUvu~ que C'i~ ~OlU ~ ll~ t~rlam

requerer uma

detbrn~:10.

qu e no

s~u

pau

entender

eu jul"avlI d('SI!tl<'C'S><:I r ia, POflp' \! nl<l parcer.u
que ""o podIa entrar ~m questão, que cllca

:lc:nc~r; mas dUI'1dou .lIguem que as Camar~$ n(lm ea~:lCm

09 :'fcmbr05 UM COJr.mlss~cs,
.l)ICr./lr dn ~n n n ls td a Con stjtltl~:lo n:'io fann!
!'>!ngucm duvida, e )'lorqllc SI! 1m ~c du\"ldllf
dll qUO ~gorn ac tl'ot:l! Duv!d()u-~e, ~ nrdade.

!oncm Emprcb'!l'los Publico!, n1~s soul!c que
oll!!8 reqUe!'l:'rnm n dcclnr~ç~o por lei, porque mns CUA duvido nueo:m du má Intelll,cllcllI.
na Qlmara dos :;')eputlldos se linha posto em da CODsUtulÇ1l.o, quo dcpola se entendeu como
duvIda 6Il!e obJl'tto; n!Cim dIsto, acerca do! devJ.l eotendar-sc: portento, ~oJe não cl1ls!(1
ordenlldos t:lmbem os )'llctcnde!l-tes se (juln· tal duvida, o i! por eonsc1)'Jcncb desnecessa.
rem segurar, por(lue os seus aetuacs "cnclmel!· ria essa dec1I1Tll\;ilo; Isto li, como cu jã dIsse,
tos nÍlo I~m :lo nntureza de ordenado, ma! de Ipp[[cnr o Tornedlo depOis do doente SaD .
...,.nutica~:UI ()U 3j~da de custo, o que tu alO SI, S"'tVN!>"I!>"O; - Se mio apparecesse
gUma dltrereMn; porque os oTdenndos couti- ligora l'lItII RllIIolutúe, eu tambcm jUlgarIa des.
Jluom durante os mOlcstlns, e t~m outras van- neces&õl.rlo que se declnra sae o eomlll)!.lr 4.!1
tagenl mnle; !}Odem al6m disto as,!rar a Que, Camarns D. nomenclio de eeus emllregados, IllM
ae 50 tlror uma ,el de aposentadorias, serem urna ve~ Que se t.u n Rcso1uç:io, em Que se
eontemplad05 nella, etc. :Vas pe lo Que toca. ", dIZ Que elles $ão empregadas publlc05, Pa16emendo, ou a Julgo l!ldts]lco5a'-el se iA se ee-me In dlspcnsav{'1 II emenda gue se propoz,
duvidou da competcnc!a das C.lmafas para Com errelto, o G()\'ern() dUI'ldou até certo temu nOInt!llç<5es, porque n~ !ornn~ est:.. du- p() dl"im C()Dljlctencla, e pugnou pelo dlrcltp
l'1 da o appa~er? E qual será entilo o ,modO de nomear eJlc a$ cmpre~d05 das ~mar~;
de n dedd!r? Eu creIo que s6 1I0r uma me- $ porque! Sem ':uI'ld:l rundado no artl:.o
dida laglslnt!vn, p()rquc nno se ha de entrar coustltuclonal IlU~ dá ao G()verno a ;}ttrlbul.
em noVIlS d! ~pU!.1S com o lltnlstro, como Jii ~~o de nome:!r todos os cmpre:adO!i publloconteceu; o que ti em ,-erd:!de muI de5.'\gTn- coso Dlns cedeu dessa Jlreteot/lo eDl te/tQ tem_
davel. E' pois neeessar!() que ullla lei decla- 'o; e porque! 'Xâo posso persuadlr-mc que
r e tcrmln3ntcIDcntc que ãs Cam:l.l'.ls fica com· tosse por outro m()tlvo maIs d() que POr con·
petlndo o direIto de nome~r seus e.mllrc;ados, sldernl-os nll.o e()mO empregndos publlcos, mas
e nem uma occn~!ãll me parece mais pro]lrln eomo meros cnc.1re:ados de certo~ tr:..balhos
do Que esta, pm Que se legIslo sobre materin pe!,13 Camol':ls, ~ (luem ,p or conscquenda s6
connexa.
competin a sua nomen~ão; porque n C(I~st!.
O SR. AI.lftl1l.\ r. Al.llt'Qt1!:1lQUl:; - Isto tu!~ão nilo faz excepçlo alguma! Eu creIo Que
ê o mesmo, Sr. Pl'tsldente, Que o querer eUT:Lr sim, que teri toda a razlo pam o faze r, porum doente depois Que 11 1Il01estla de.saPPllr c· que se alguM emprct;'ados lia que s!io Mmcneeu; houve duvIda sobre esta eompetencln, ~OS pelos Cheres I!as Repar!!~ões em que !ermns esta duvIda li!. nlio existe, ]lorque ho:.
fem, ou pclns !(lrporatÜlls, tM! como os Senlnguero dUI'!da Que as Camor:!s nOlDelem 05 c~ctarlos d:!s Canlar:Ls lfunldpne9, etc_, lei s
seus empregados, c nOs os temos nOlDcndo sem expressas o determ!n~m; c não ha ... cndn tamopJ)OSlçao a1sumn dn parte do Governo, J á bem pam os emprcS'~d09 das Camarns le:ls0(1. LeI do O~.lmento se marc:l.nllU os orde- ld!~ns, cnturu() r,a !'CSl'a geral, Que :l Con st!o
nados dOS empregados. que tanto esta eomo t:llç;io <!-Stabelece; se. poJs o Seoad() est.t de
11. ou t ra Camar a tem Dom'.;!ldo pa1'l1 o:; 'cus aecurdo a nomear-se emprc~os, li ncC()ssarcspccth'os cxped!entes; e sem que &e tcnh:l rto Que o declare por umn lei; do oontrarlo
pooto duvida alguJll:\, tem-se P:lgo; como se o Go\'crno reclamará o direito de o f:ucr; dIdi ~, pois, quo a dUI'lda, e Que por Isso O no- reIto que no meu entender dclxou de su!ccssnrlO decidIr-se! Por este metllodo nada tcnl:lr, porque se não tlnho lcgalmento doha Que nlio se posu du\'!dnr. Dlue-sc que n elamdo que estes Indh'lduos cr:lm emprcgndos
Constltulclo detcnnlna que as Cnmoras n~ puh1!e09, Voto portanto pela emenda, porque
melem os Prcsldentes, Vlce-Pres!dentes e Se- me pareee lndls]lensal·el.
cretarios; e n50 rollnndo em ofllcldes do el>O SR, ~r... nQUY.l tlE C,\n.\I1::tt.AS; - Um nopedlcnte, fica-se em duvld:! t.lmhcm se poda bre Scntldor, Que comhntc a mlnbn emen~:l,
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Dor dcsnecesMrl~. trouxe por pnrld~de as DO.
11115 p~ra as ~cus arJell:ldol? Quer ... c nindl
I!)oa~&!s quo f~~Cnl n~ C~nmr~s L~!::lsl:!UI"ll" l.n~ls lcg.,lJd~de? "'las diz a Ilo~rn S"llullor Que
do~ lfoQ\hrQ~ li" ~I!a~ ('QUllnl~sUc~, o Que Il e regra g~l;:ll o lIaDlear o Oaverna Os ('nlllro.
Constltulcii.o nfio lIeclara pertencer 4! mcam:15 ,;:1d08 publicas: " Cans'II~!çiia df, CS3:1 rcgr~,
CalUllr.lS: wn.a Que complIl'llCaO tem uma COU!.1 (, vcrd_~de; nllla n mesm:l. COD$tlt\lIC~O p~
com outll'l? Disse Dunea. alguem Que O! Mem. CXCCP<;IICS; per c>:cmp;a, Quem lIuYlIl1l Que Oi
bros das Comtnlll3ôcs estavam nn el:l.!l!C de Juizes de Pnz sila empregados publlcos! :i
empregados, O1IJ~a nome:ttlics ]lerten.cl!m lia Q~em dUVida Que n sua namc~ç:io nilo perten,
Cbefe da Poder EXl)Cu!lva! T~m este! ft._.<II' cc no Cavemo! Esta regr., é pnrn nQuellei!
brm; algum ordenado par Isto, 011 gozam de cnsos em Que :1a namenções n;la pertencem
algum Indulto portencente /lOS cmprcs:ulos pel:1 m~mll Constltulr,ão n aptral lIutor!du.
publJeos? raro n~o é mal! que uma dll'!s:'lo des; c :1 mesma Callstllul(ilo, dlunda QUO as
d08 trabalhos que ostilo Incumbidos 49 Ca. Camar.ls pertence li flUer 05 seus Tequerlmentas
mna.s Lc!SIBllltlvas, e Que !e distribuem par tem·lhes dnda n illeulll~de de nomeor as seul
CommlSl!OOs por economia e arranjo Interna cmpregndos, POrlunta, a me-slll:L Canstltulção,
o D~O póde nunca o Governo prete~der no- que d!i. n I'<'gTa gera!, lhe PVe c-stn excep~:'in,
mear Individuo algum para taf!$ comml$sUes; assim como outras, A dUI'ida pOrém Que !lO'
partAnto, nrlO tcm lato p~rldadc alguma cam derl:1 oecarrer, é se estes runc~lonnrios ";;0 au
os Empreg~d()!l de que faIJ:1 :1 emendn, A Id6n n!io cmprc:;a~cs publlcos; porquc qllelll tem
1IQB tmltllo a Dabl'O Sen:1dor ~ue acaba de ~ cammJss:::to de escrever -em uma repanJ~.'n,
(nllar 11 exacta; a Gaverna pode agora, ~u:lD ' mio flc~ IpSO facto canslder:1do empte.:;~do pudo expllcitalT.ente se declllTn par um:1 lei que blicO: ost:1 Re30lu!;lla ~ Que tll'lt C$SII dH\'I~n':
CIItes hamen! sua elllPT,oglldos publiCO;, _t~ qunnta á aulra, elln nflo e.~!ste e pori:tnto
clamar li direito que lhe dlt n Can9tltu!~"'o de 1111.0 precl. n dl)Cl:1rn~ao alguma.
os Ilomenr o. estribar'ge na re;l':L geral dn
O SR. BAnAMa: - Pedi a jIlllavr:1 p..'ll'a
C<lDst!tul~iill, da qunJ podln ~tf nqu! dlzeNg
menclan:1t um f~cto, que mc escapou de cl·
que D9 Otric!:1eS das Secretarias CSUlV:1m f6rn. tar Q~nnda tallel. O Governo nrla QUIz re.:oEu sempre tnl de apln!iln, de que ás CIlIll:1ras nbe.:er os {achyt'~nJlh05, narneados pela SecOlUpetla n nomea~~o de seus empreg:1dl>S. vis- n~do, n:\o sIl cama empres-~dO$ publicos, mns
ta porquc enlendo Que li nrti;1I d~ Constitui· mesmo cnlpregados dll Oun. O mesma patlcrl:i
~Iio. que IhM dl1 a direita de regulnrem 5U:!. dizer dOS Offleiftl1'8 da Secretaria, .e est~
pOUda Intorn:L, &'! estende n estas noruea~ões; Boluçilo do a dl)Cllltnr,
O SlI. Banr.F!'I: - O :1rgumcnto dos lachy·
c é Isto tanto assim que, senlla !lr!nlstro, re.
slU! 4 ordem que t!1'C de nomC:Lr pelo Go- {lI'npbas nua tcm pnrldade algum:1, parque
verlKl o Ornclal mnlar dll Secrct:1rl:1 dn Ca· aunc:1 o Govcrna m:1ndau p..1I'~ ~Qllt tach)'grn·
mara d08 Deputados, 11 se o Cbefe do Poder phos; elles niio 1il10 mais ~ue pCSSOllS engn·
EltccuUva Instaue eomml;o, eu certnmcntc J~das pnrn um certo trllb~lho e por um pre<;a
sa.hlrln da M!nlstcr!o, dando 11 mlnhn deml~. dI.' oJnste; niio sGo, nem padem 6e., eonsl,
aila; lUa! par ser esta n mlnbn oplnlda, IIl1a derndos como E:nprllJ;ll.dol Publlcos. Um noBe segue Que selo. o. do todoB c de facto o nito bre Senador diz. parem, Que niio pode eutr:Lr
tem sido: porq\l~ !lO lem suscllada dU I'ldns: em dUI'lda lIuC os Ottldnes dns C:1mar~s s~
é poh para Urnrmos e-slus duvidas o pOr a Jam nomeadol pelas mesmas c.,moras; mos
negocia em est~do de .-crte~n que o. mlnbll. cama sc pode dizer que o art. lG2, p:1Tngrapha
~mendll se til>: ncc«url;l. C ~~e eu Julgo ~ue 4- dn Constltulç;la,quoposlt\v;lmentc dl1 aePojcve scr nppravadn, nda abstante /I que se tem der E.~ecuth'o :1 nttribulç:la do prover aos
empl'<'gos JlubllC().~. não oftcrCC:1 duvlda.? Eu
dita em contraf!a,
O SR. .-I..Lll'CIII.\ R .-I..l,nUQIlIUtQlIt:--Contln (ia entcnda Que, sendo esta. determlnnt;la cxpres·
11 IIlzer-se QUO ha DIlVldR, e Que por Issa (! nos- S.l nn CODsl\tuitiio, e DilCl se dec!Dr~ndo em
eonnri:t 11. emcnd~; mns Que dll\'!dn pode bn· lei cxJ)llettameltte amado cam que a :utlj1'O
.. cr depois que umlms IlS Camllru t~m no- CIIDstltndona! se dcve entender, ba todo a
me:ldo os ae~$ oWcluC9, e Que peln Lei de lugar de se liusc!tar dUI·ih.
O Sn, M .lnQt"r:7. J)I: C.\MI't:I.f.ÁS: ~10
Or<:~ll1rnto ~c tc~~ nllITcftdo u preciRn~ q\llln ,

ae.
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ftcl como ~ Insta em I'Jlle 0"0 sc pode Sl1Sclt:lr
duvid1l, Jobre 11 Domeatào destes empre:;adO!l;
porque o t~!·a bllvldo de facto por nÓl! prelenolado: DO Governo pllSIlado lostou"'JC mlll·
to &obre o dl~lto de nomear os ClDpreglldos
(lu Ca.m.aru; cedeu o Governo, ~ verdade,
mlll quem nOll d:1 a ccrt~1 de flUO o Sr. Dom
Pedro II Diio lIuelra l'~!amllr o dIreito, cle
I!ue •• u Pai qulz ceder! Ellc d!rll Que os dI·
reltOll da Ca$.l a niio llre5crCVCm, 11 que le
telJl(lllderA antAo! SerA DCCes$.ltlO tuer UfIlll
lei dcelaratorill, para tixar 11 InteUlgencla do
artl;-o constitucional: pol. então, ta~a"'Je :1:;0t:l, que 10 tralo. desta III.terla porque UM
0:5.0 fazemos uma lel para o Go .. erno atlulIl;
as leis que tuem a AslII'lIIb1.6a sio perpetuas,
el'Dquallto nMo !IIlo deroPllas; " portanto DeeeIJolrlo que passe a emeDda, anm da QUIl
esb lei u1a de modo que não seja 5Ú 'PPl!·
euel ;\ presento época.

QuC $O tr:ttan, • 1111111. hoje IH! tralll. Eu
vejo Que no Proiceto, que a' dl.ecute, di, a
Commls,~o, qUa 11 oprcsentll, Que ulImlu!m'
do o Relat.orlo do lflnl.tro dn JUI UÇI, e dI).
Pol, de lérlu renexl1e. nos lIlelot de coadju.
yar o Goverllo, Jul,oll IIpreselltal u medi.
an, ete. Ora, 50 a Commln~o se retere li
eltll 1Ielo.torlo, quem dlrl. que I!lio vem a
qUHt40 o mesmo "Relatorlo? Vem, Sr, PreIldeate; 11 ê por lISO que e u tlllIel nll1le, a
uo que nelle ucrevel! o tx-MIII [11.l'o da Ju••
t1ça. O eX·lflnlat ro ahl dlttama II M'Clitl"a.
tura, dlUama o Clero, dlUl.lDa o CoZ"IpO Le,lllatlvo e gel'tllmellte 11. Indu .. claue. da
Nação, enepto alrumu peUOllJ, • quem e!la
Qulx ruer elOGios a Mil modo: m .. o nobre
Seudor o dl"[allou, emborll o faça, tri
nluo pa.rUlh.: qUllbto I. IQIIQ, Sr. Presl.
dente, se; JuliO pelos tl.c~; li no euo pre-sellte ella do conhtoeldO!l por todo D mundo
Foi IIpprond3 a RellOlaeãc ~ODI • e nM creia o lIobr.. Seudor que ea me reemenda do Sr. M'l'I'Jue: de Carllnll&.S; teri ualcamfnte & IIl1l1a do ReI.totIo em que
o Mlo l5tro dll quO a exlelenela do G01'erno
p:tra pusar & ultima discussão.
l ' 11 2' dlseussiio da ResoluÇlÕo d~ era lotompatl1'c! tom a prewn~a de certos
C:ucar:t dos Su. Deputados, appro- 1I0lllelll: trato de todl' &.I tyrllbDlcu p~
1'.ndo li pensiio cOllcedlda (i 1':U\'1I. do post~, uaradu oellSa mon.st.ruO!lO Rela·
DtMmlx1rgldor José .)oOlqulm .:.. Co$- totlo, que Je,..,lo d. base a "Ie ProJeclo: e
podem al.,lmulAMe tus proposlctes! Como
ta Ferreira do Lllgo.
Foi sem debate .1ppro1'3lla ))tIr:. .a póde dll"ln/sor um &lQpnClldo Publico, a
quem tocI:t 11 Popu!a~.o desta Cldlde recl).
p~S$IIr (i ultima dlseussão.
Continuação d.1 2' dlscu~io 1I.Il111· IIhece como cllusador da crlsc em qUD se
da pela horll D:t Ses.... o precedenl.c do vlo a :-<~Ao no. ultll'Dot dll' de Julho! E
IIrt. l ' dO ProJeeto de Lei :.preseDt/l. que 11 lIio IIIr a lealdllde, e tlrmeza do POTO
do pclll CoromlsstlO EspecIal • .1 Qu:tl Flulllloense, ex-pe r!menta.rll "mal" Incal·
estranhei e
foi rcmettldo
Relatario do l!Jnl!tr" culave!:!? Sr. Pru ldeDte: '
da Justiça, Que trata de altcrllr " Co- .llId .. H tranho, ~ue, Julglnd,,"" Incongruen·
dIgo Cr!IllIDal, cem duas c:!lendas ta que o CodlJ:"o Cr lmlDIi declllre un leamellte
:tpolDdts ~os liin. Visconde de Carril CIlIO de rebelllio o aJuntamellto nu ,p ovoa·
cães que 'eontenham mal. de 10.000 pessoa.
e Jos(; 1,;DlICio Borges.
para perpetru 0lII aetos ml'nel"udOlll elll taH
O Sa. V15COl'OE DE c,nll(): -:Eu pedi .. e taca artl,o., se ce.la 110 extremo opposto,
palavrA do. seSl.O de bODtem, porqne um IImllaudo a mal. de %0 pegou!!! Um nlto
dOI nobre, Sella4orn, que tallou Desta ma· desta natureu P6dc IIlle&l""lJ'olt a 1t0(UC
tc.rl:t. ostrauhou que eo toeali6e uo ex<lfl' friO! PerdoelQ@1 OI oobre, ÁUto/"e$ do Pronlllro da. JnsUça.. Eu, Sr. Pnsldente, B6 fedo, mil eu niio posso del.lllr de rllcooh e-costllmo dlxer I nrdade 00:1 e pura; 00 cer a In[Juenela maletlca do Rel:ttorlo, que
menos do modo que ella se ·me figura, )I). urdo de base a tão absurda J>r"opo$Içio! E
derel eOgllllllT'me, mas não entnL Disto ml· est ranlloll'ie Que eu nio tribute InseollO ao
IIb l"oobde: niio obWI.nte IUPp.U r.sc que eu Autor do tal Rellltorlol Sr. PrC!ldellte, qu"l
clllolllnlllu esse lfl:t!nro, qUa.D"do eo nio n. que os 011101 me SIIlbram do TOItO 110 ler,que
mal. que rererlr·me &O MU "Relatorto; e este a exlstencla dllquelle Gol"fT1l0 eru 11Icompll'
Rellltolio aio lII"a estraIttlo á. '!llMerla. de tini com .. prllaellça de ~rta. pcasO.1!l! Que
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o OSI1"i1ClsIllO c.:to despch!.-

d~mtlltc ~m UIU Pai! Constitucional! .&xciII.'
ma·se cnbtlc:amcutc Que /I, vlctorla fi ephe-

~.; •• ~~ li. l:"IIV"C:t~au da
Cl:lHlllldu:I; pelo In'~N~or;

.U.clllbl~.

lÕcr~I,

'inalmClltc opI'~r'so A r<:un lilQ "r~ili:lrIQ IIU C.t;!f;LOrdl uurJ"
:ucrll.! J::u DÜO se! olUla do que esU no tu. dn lJlesnln AsscwblCa. QuuJ{jucr destes ~tos
luro, m" seI que a vlctorla foi da Const!o constltueDl 11. Con.plrhC~O; mil. pau Que cl·
tU/Cio, QUO se Qnl~ deItar por terra; e Que leI tenham o caraclCr de rcbclUüo ~ lIetes.
:l I.nI.nQulllJd:ulc publl~ !tol
restabelceldn. IIIIrlo qu e .se rCllllu Ilqulllo quo lo coocerlOU
lato Cl!tA dIante dos UOSSOi olhos; IC [ato h& lu,er.:!>Ia ~n.plra~lÍo IÓmenlC IC IIIPpõ6 um
de ler ephelDero, Dcul aflaste dll 1161 leme- aju,"e cOuWllUlo, c !li. rcbollJllIo IlIp~e
Ih&.llt.ll calamidade. Mas voltemos ao Proje- eUII cOlLccrto reclu.zldo , obra. 1Ito 1(1 1Iro1'l.
eto . db o .IIobra Senador que a dJ.sJ>OSlç40 pCJ&s NUID" d!~poaJt~ do Codljl:o. O CoIIlda com com a iUspeDSiio das Il'UlIotlU, digo em tGdoa os .rtlgo., 11- que .. retere o
porque a. ,L ei da. Rege.llcla nfio Ih~ di 11- la· .rÚGo 107, quo dolJ~t 11- COll.lplratio, uiJe
cU[dlde para as suspender; então para. \lue sempre Que o cO.IItertQ se mOlltTO por tutOa
vem aqui esta dJ5pDSI~li.o? Para qUO se \luer ~rqUC:L InlcDtlio mcual de um bomem est.t.
eOlllundA"r cdospl.n!<lio oom rebelUio! E l6ra dlL alçada das Le[s; dluo IÓ Jl6de ~
3Cab&d.1l a RegCllcl1l, fita a Lei CrlmloaJ, lia m;ar eootas o Jull Eterno, nio pertence tal
o Oerremo autorlli&do a supe!ldcr &8 pl.ll· juizO ao. 1I0mc.llS. Por extmplo, aqueUt, que
t Ias, lOGO Que ma!e de !O pess.oas coosplrem! qc~Ye, ProYOC&lIdo a qualquer dOll aelOS
fsto ~ tolerareI. Sr. Pre:!Ii.:le.llt&? E ha de IlIcAetOllada. 11011 arLltos U, 69, 88, &9, .1
aInda ouJlr-se diter que lou,ores sejam da· • li, no paz, , " rGaoc. em pra"c& os a·
doa ao Ministro promotor de taes doutrlD3.I, aos que pro'ocou, DlU mostrou .ua hlten·
e qlle IICUC 11: tloha t.Ic!usl=eDle a &al,.. ,;lo pclo .etc di elCraver, qUC dtlllotlltr1lu
çlo da Patr!a? Não havcr..o IIIl1b homens DO Jlt!lo taclo .In hll.tnçw., e &lDtaçou li. Paeria
Br.tz[[ 'para a Putt da JustlC":1! Se o nohre de PCrllõO' por Isso Um J.i ulDa pena; mu
i ellador IQ!Dl. o Julga, eu estou dc opin[l{l l i CODI eHeJto wlllllr I leIO IQulUo quc eleontrar\L
creveU, :L peDa 6 Dlal, &Grau.nlt, a , eaao
O SL lIAJlQUI:Z
DE <:'U.\\'ELI.A.S. - Eu tlD Que, lt4;uD.do " declara em todOll Dl! lU'
llia mc occII1IJrel, Sr. Prea!dcute, de tuer tlgos meDcloudOl do Codlgo, o erllDe u
poneglrleoll nem censuras; fallare! da mate- COQSulIIa. Ora. o Co<I!;o, tratando de COD.5pl·
ria que estA em d!~cussão. (.~,oiad04): tGda raçiio, IIlD-rea o numero de yJole pessoas ou
• questao que b01l1ool te\'e lugar se redozlo Dla.lS l?ara e concerto; e di, 00 arUGo 108
• qu~er um lIobre SeM.dor mostr.'Lr, que. (IYe se OI cGIIlplrldorcs desistirem do ~eu
Iralllldo o Codlgo da rebelllio, Dão tall .. dlt· ProJecto, anLCS dcllfl ter ,Ido descooofto ou
rorença da CQnsp!rA!<lio, $C niío elu que, s m1nl,re&ta.do, pOr oJium acto exterior, -delreunião de 20 pessoas, ou mnls piU"a cerlOS uni. de exl.tlr a con'j)lrlçilo, e por eUc $e
fIn l , consUtua a coo,p!!'1IçiiO; emta:oto quc n~o proccdcM1 crlmln&lllleoto; 111;'0 Ma
16 ,e tondderua rebclllilo, quandO tssa re- aqui em rtnllsâr o Prolecto: fali. 10;0 deIInl:1o era de 20.000 peuOaI pa ra cima, unda pol, o Codlll:o em rellelUilo, e diz I;lUO ~ 1.111·
quo para os mesmos 1lns; tod a & QdestiO 4:&14 elt.ll urllD.fI eommetlldQ. .'reUnllJ,do.se
YCtllOU IIObre Isto. Eu ponm assento, que o UDLII. 011 mall PoYD.:Ieb, quo comprebeodam
Codlco moi bem determina o Q.uc 6 COQspl· mal, dll !O,OOO pasDU, para 1(1 perpetrar
nçlo: em cei'W contrata:II.1~ 20 peslOll5 alcum, ou alguns dOI crlllleJ, menclOIlIWOS
ou mais para. lutar dlrectamente e ~ ta· 1105 IlrU,o. 6S, G9, G5, etc. Ora. ~ nJlllrtJ que
mo. destruir a IndEtPtndench.. OU; IDteÇl- se esta rebtUlAo .1160 ~ a colUpll'lllCilo, redil'
d.dc do IlllpeMo, !lrorocar dlN!etamente e ddl ~ aeto, tert 1IIe. e LAOS pl'DIl$ mlll ag.
por lutoli Ullla Xatlio Estrln=cLra. .11 dcela' gravantes; D.l&8 n~o se d[1 Isto; 101:'0 l reTllr a G\letra &O Imperlo'; tentar uma. lalsa bclllilo não é mal, quc a ~lIsplratio, redu·
Inca~ de ImPQ!.llbUldade pbyslea OU zlda. a IlCte; c llto ~ uuto assIm, que pelO
J""
R,,,II.' cootrnr[o h:L\'erla 110 Cc-dl&,o umll contradi·
Dlor~[ do IIDJH!radOl"; tentar eonU-a a
tia !Iara os prlnr e!ll tudo. ou ,:u-te de su1I. 1 eçil.o porque d!.oSe, POr uelll!llo, DO Q.ltIco 17
autorld~de; opp6r-se '" prompt:l cxecut":i.o das do Codl&o: o Que tcntJr dLrettamcnte, e por
li
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[:tetos dHt!l ra:tls:r o Jmp.!railor, prJf~-o em . cru ~Q.OtIo ~o:ts, CO:l.O ~o hurlaw PUIlIr
todo oU &In parta de !Ua Autorld:Ldo Cont!· . tuo.l~! JólO .. irujlO:IlIhcl, :Vuo e.WII pOrUluto
tutlwal, ou .Her.r li ordem legitima da 0111 Que :$e lixo numero allluW, 1I01l1 l'Ou!;O
IUt~es&Ao, tel'l1 a panll de ptlsiío com trll.bQ. Dem multo; Ui;\lJ app1'OYo 11. oweodll.. QU:IlHO
lho por li 1I0nOl; mlll se o crlmo le (DOS!l' 11 ~upprcuâo, ljue Se quer, D~ c~tou pur
mar, li. pau Jeri do prlslo pc:pelua. com 0110, pl;lrquc o que dl1hl resulLli. G sub~ln! r o.
tr.bllbo, no ,r3;o maxlma; prls.lo com tra- que 110 <':0411;1) se determlua, o ~ue 1110 Dia
balbo por :!O /LOIIOI ao médio, e por mu.11 10 pllrcce COlIvcnlCll tc, porqu& cu.blmoJ outra
Iln~O$ 110 lIl!o[mo. Ora como é poubel (lue vez no InconvenIente do DUIIlW-O. .pelO que
na "b~lUdc '0 dê 11. mesma PCDo1 pua o que f Olpcla 11 pena, eu n~o IOU de oplnlllo dtl
apenlll projetw.va COIIlJDettcr li mesmo crime gol~ t~mporarlas: e.sta peoa tem o. loco.nveque a(luelJe, que e!fectlvameDte o reduJ a IIlente de In!lUIIar a qnem so!tr.; e aulado
acto? Dt!YIIl aqui eoUoear-se uma clrCIlIII.tan- o tempO, fica a !n!amla por toda a ylda e
clll quc nos lIutrot ca~ menos &ra'es Je tem," um Cld:..d!i.o perdido, que para mais
menciona! ·N40 póde lU; co.ncluo poli. quo uadll. lerve; dle telll IUInlqullado todOJ os
a rtbeUl.ii1l , JI\ o acto, e qUO &eto? O d&quel- eatllllulos de brio e bO!lra; e cOlllequenteles crimes lIue na eD.nsplmçiio. estavll. em menle para. nada mais p6de servi r: elllProJecto, fi poli a rebellldll n oonsplracão IIOra $e dlr;-.l. que n Lei niio Imp{ie csu Inrwuzldn n .eto. Os Francezes cha.mam re- talllla perpc'lua: • Intamlll. e.L1I. na. oplnlilo
btlllllo no seu Codlgo li um rilCto dl$llneto publlclt e estilo Dfio Pód e ser mudlUl:.. por Lei
deste: elles eha.lIl:IIm robelJiào ao que nds Ill.:uõlla, N6s \·e0105 que ·mufUU Nações t!1Il
ch:un:llllOl rcsl, tencln: 101:"0 quo se resiste ~mposl(J ;rõl.ve.s lICDlL.'I e mesmo Inrll/llWltcs
com ~ armai .. um Ottlc!:Il, ~ue ta: UD.lA 110 duello; lIlas o que Ulm resultado? O que
dUlgezl.l:la, e• •c~ndo elles, rebelde, e o que fica Inramado , o Que n~ acel~ li ducllo,
n6s dI:unamOl CO'lI$piraçi!.o chamam elles Ilto 6, a~uell& que cumpre eolll a Lei, A la·
C01l'l1l10l, Ilto 6, qllll.ndo h~ concerlo para
lamlll portanto de que !alIo aio ~ " lepJ,
des truir o IChefe da Natão t attent&do 1 lDlI.I 11 qUI vem da oplnliio; e esta sempre
e:uc~ç1o do Complot. Os reclll.Ctores d. DOISSO
(lca 'queUa homem. que u~n IIA.I p1~I,
Codl;o de/':"llI nOm" dltfercntes a estes de- Q.uDlquer que fOliie o tOll1po: nio Julgo pob
o
que
n10
tem
Implleanda
1I1~1Il1,
liclOS,
proJITla estA pena. Eu lIio faço comtudo
UmA VH qUO ICJILD.l bem dellnldos como me
elllonllll.; e Jltlgo que o melhor , qltO pMlem
fla rcce que do. O defeito 16 YOOl do nU!IIero
111 Id<iu e depois volta a mAterl. li Commlstlndo no aTUgo 110, porque eu não vtJo
, 110. onde se p6de Il"ranJar mclhor a reclaque UIllI outra. N:L(;~U clvlll!llllal se atttnde
~iio
a <!Sla clrcaIlUl:ll1cla..
O S.
o. Fl'I.nCCzel . por exe!llplo, contemplalll
_-,., 'A ment.e pua dizer dUII palllvtaa e estou pel'
lI.ttentado tod u u vezes que li 0
JUlldldo que tAIlto o quo dlue bontem como
~duz a acto; tal , a dontrlna "a emendl,
o que agorll vou dizer nio -Ilopparece~ no
que "Dle flare-efI milito b.oI!.; po1'(\ue. qualquer
Dlorio do mo Ilc 10llelro; IoÓmea!.e se vlrll.D.l
IIno sda li UIIlI:ero que se lixe para 88 d ..
sHicar o crtMe em rebe1111o, 100 pe!1OP, por 111 dllCul"lO! do nobre Secador Que m. com·
b.aten sem re6posta o.Iguma.. ·Hont.em lonnlei-me, Sr. Presldanle, para falllf contra a
oplnlio, que um nobre SellOOor em lttlo, pord
Quantas veles apfla.reeert um al1D.lero menor
do Que o dos conspiradores? E até pode ap- Que do .me pareceu Justa; elle em lup,r e
nad1l.
disse
acerca
deUI!.,
rallar
lia
materlll,
parl!Cer um numero pequt'!lo, ~perando que
se lbe rcunl!. mlLl. ge ..'te; e se antes da. te. )10m honlf.lm lI~m hojo; oc:cupou-se do cleneunlllo !orOll\ I"II'CIOS ha de dIzer-se que nlo grlr Il rePUtll~~O do lllnl5tro da Ju$UClL a
s~o rebeldes, porq,l.I~ faltou n~ reunlAo um anotou .quo a COlllmisslo SO teve em V~lt:..
homem ou doul Plf~ eOO!plet~r o num&ro I luateDbl lU lntentões desst Mini stro d:.. usd:.. Ltl~ Ora o que se quer a;ora. , modlU- tlca, quo 16 t.endll1m nesta. IIIl!.ter!lL 3. suspen•.•
......
m'. tallCldou j silo de pra.otlu. dlmlnulndn o numero da.
tatllO qU~Qto llOS ca ....,u,....

u......

:;m:l~~od: ~J':3f:~~I;:
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IllIe entendo e por lsso nUo ao me poder! di·
zer com Justiça. quo cu InsoollO (I, IIlngutm.
O ~ •. Bo.IC~8: - Eu 1110 Ilmltarel, como
erelo que lIero ruer, 6. Queslio que LfatllmOl:
hOlltcm um nobre SCD:ldor que tomou parte
na. IIllcussiio e~preuou 's~ Il dto rMpelto 4e
um. mADeira que eu não pude b-em comprehendor. talvez pOr falta mlnhn.. ElIe contra·
rlou 11 emenda da Commllsio, no que 111
tIlll1beru rou de ;.ccc)n!o. DI~ que ti rebe1lJio tudo o que le to!Dprehendc llO!I crI·
mes IPODl.lldOll DO Codlgo 11011 orUgos 68, 69,
olC., e que se puoem neste crIm e 56 os ca·
b«u, neaodo Imj)uDes todo. OI ma.ts; I.'tta
é, .o~ ndo me pa~, • sua Idt:&.
Se é necl!llSllflO emelltln r o CodlS"o porQue eleroll Il :20 mil o oumero de 10dlvlduOl
Que ojlre-sento.udo-se erma(]05, CO!llllllettool o
crlma de rebell!~o. result:l. quo, traUlld_
dQll %0 menclonlldOl no nU,o 107, só seri o
punldOll os e:Jbe(;~1 e todos OI mil!. ! l = 11·
nu, o Que mo nilo p~rece justo, porque muI
flldlll1~lI.tc so r<!unlrio 'mult's !a.cclosos :I.
o S.. PuIIllIt.'1T&: - Permltla.·ml o nG- pe rpet"" a rebelllAo com :\ eer~a de qu')
brc Seltador que cu o clIlme t\ 1Daterle, llUi' s6 os ea.be<;n se ri0 pUDldos. .Esta. Idéa do
punlr'5I: só OI eah«u, casa..,c cul bem ~OIU
faz o obJecto da. onitm dO dia,
o. numcro de 20 .000, porque é orldente que,
("I ~a. ,\.tl:NCo\.Il: - Eu tstOll mostralldo em tão grnnde lIumero oAo é poulrel CUU·
Que o nobre !Senador, 110 seu dllcurso. oiio ::ar taDta gente, punHe os cbetes e Q()$ ou·
re~ttu a. miou oplol6.o sobre a materllL da trO!! cooced.e-se amlll,tla, porque 1I11o ha 011'
o:dcm do dl;J; e o que fel -foi toOt.lODDf com
tro remedlo.
0$ oIIIt-Smt'S sa.rceslIlos coorr:.. o .lflnlltrô de·E u hontem, 010 teodo e.tuda.do -bem a
nlitUdo; eltoU pOrtallto muito DD ordem. O materla, tive ali\lllllL11 !d~as que hoje me 1110
nobre Seoador aio pt)de deseoohteer que o parecem bolas. O UlllJlero de !G.OOO PtS!JOCLt
defeito do CoeI!,o f nUente ; e Que Quando PQra cOlIlJtltulr a rehelllio parec.m. multo
o lI.lolllro preteodesse uDla. e~lIdll 110 111"- forte, Irias Pllr& . . dlmloolr, atf qllllllto ler~
tI!':o de 11M le IMIta, tlllhll toela .. "%fIo. O tua dllJllnul,ão! Se pua umal Provincial
nobre oScn=dor de,vland01i. da Queetii!) en- strlto poucos 4, 5 mil bomeol, plll11 Olltru
venena. a opllllio do Mlnlstr!) e Increpa·1fI(l suilo muitos: de lIIal1elra que ulo f po!llr.J
por c.tar com o thurlbulo In mio Incensando rlZDI" ulJla regrn, que aeja applle:r.yel a todo
o Idolo! Eu leran~l.me par;!. defender UDl o Imptrlo. Eu peço O1Itra vez a leitora da
~e"ldor do Estado, de cujo zclo e paLflotl$- emenda (o Sr. 1° Secretario sa.tlllel). Se esta
1110 estou -coovencldo; dlue cu QU' .. rlctorle emQllda ptlSaar, IruSu.m -!e todlll '1 pellas 1I.os
tinha sido epbemer;J; e alndo. o repito: porquo perpetradora, comI) lIotou um lIobre SeDa·
TlIo ~ poalnl que OI Bru!lell"OS estejam 11· dor, 11 nUIII os cah«as ! uJeltol ao ~tI,o.
ludldos )OI" multo tempo e lIae deluPl de r.embn.rD..me outl"ll bue que Dfto tOlSe o IIU'
hODI"õU' a rlrtude e o merecimento oDde &Ile mero; o ê, qoe qOllldo o er!1II11 t6r perpetra•
.se achar; esta , a mlllb. oplntiio, e nilo !)f· do em uma Cidade ou VllIa, 51! quaWICl8601ll
feD~o 11 Dlnguem qUllndo 11 eDll tto ;
ella em rehelllilo o pUlllrem..e eotAo OI eabeçu;
deut;rada a aiJl:U!JID, pouco ruc elllbaMlta.. to!ll lembro esta baae 6. <:amarll 11m lacar do. do
b!v.l: tU hei de dber t..,.nCIIl1CII:C aQlll110 r.AlllefO. por~c "!IIe pneel!l anuI d~WeIl "o
J:u rebati e.na ld~~, IN'Jbrando Que '11\::.1 PGdl,11l1 bner tIlelI InteD~~, l!!i.o tendo li 'Regenda fatuidade pHa suspend er llolrant!:u;
.a isto :lJnda se II~O respondeu; e elll lugar
,le JC deb~rtr /I QUe!;t~o, contllluo..e 11. f~ler
<lo ~I!nlstro demltUdo: mos 1I0te·se bem que
cu o defcndo dCPols que elle lO ausentou e o
nobro Stll.ador li então Que o olaco, e Qucm
<mdart tom o tborlbulo na mão! E Que fez
o Ylnlltro de deJJ:l!J;rudal'cl ~o nobre Se~a·
dor! O Que disse de pessoas Il quem julgou
c:l.US;J; de grondes 'IlInlu Immlncnttfl ~o ·Bra.·
zll? M:II o nobre SenadO!' j:1 cobrlo de baldões
. c tmproperJos em ou tro t.:!mpo "11. CldldãM
ClIJU . aeç;;e, derlam ler I ppl3.lldldlW pelM
bonl Brazlleiros e 1I-1I:'IoIU da. liberdade; li
agor;-. enche de &:IrcumOl o :lttnhrtro, porquc
diz nlulto menos do qoe e!ltiio se dlz!a! S~(l
os Dobres ~t!ladort$ 1113!. prol·ceU. e ~'I:
~!ões que, dasbndo-s e do Re,lmcnto, dts=
:1 [lCr~oDeUdndes IlM'~ Inveet lvllr :I um tercel ro.

,e

•

~"'
--:-_ _:-_______Se
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·D=-d.e 18 de Agosl o
t!J:l.I~

geral mente:

$6

porém p::.ssar esu

hl~;

UI):lpr8 lerA pree.l!Q csto.beJel:e-!' pella ;1.03 co-

NOS, que Illio derem :ICllr ImpIIIII!1l. Sempre
direi acerca ela. Im putac;io que se tu a Com·

mb3fio, que cu eatou em Que cllJ, IODge de
Ir do Q.Ccür do com o Govorno, IDe parece Que
andou em sentido con lrarlo; porque qual!ti·

wdo em Nbc!l!iio os crimes, Que o Cod!;o
qUII1lllCIIV4

como COD.9pIT:l{ilo, dcl.l:ou Impu-

UIIiI todOl OI perpelr.ldoroe exeepto os cabe·
tU; , qU!U!to li ~uspeDsAo 4e ;nrlllltb, la se

rel pondeu que o Governo o não podia tuer
porque :I Lei do. ltegellelo. tirou·.be esu U·
trtbultio, tlulldo só li. .Ass(I!Dbl ~.1 o podel-o
f.ueT_ 'Eu mando 110 .catldo em que tenho
fallMo e com 11 ba.st que me oceOITeB umt
lI.ova

:uem lJ6 e~ (abetas: pelO 6 IIcee!lslIrlo, que
tuJ le dh:lI, )Iorque to iJupOSJ!Tcl que se C01tt~l 20.GOO cnbcçnl,

o. lliio ler eal UlUlI gr1l.lI·
b:11.1I1bJ, ficando p l)\le~1 110<1 quo ,'cocem:
o Gov eru o ~ Quem faz 1$10, e Diío 10 dll PO
Ce~lS'o_ EmboT:l. le dlgp QUO no CedlgO jâ
Isto ut4 'beuI c!uMIfIC4do; não oltá t.n! bem
c)ft!$Wmllo; o C:l.IO de cba.m, r !6 rcbelllilo
I) ajuntamento de 20 . 000 pesBO:l~ é Ill l'erltlcal·el no Br:I.~!J; jlorUllto d prc~lsl) Que. se
ddiDII rebelJlAo do outro modo, tI!ldS nilo ,e
dâ tl:l crime -no Bt:ull; ma.s d!r-me-bão:
~VOS l.4:nbom tones b COlllmjl~;lo do Codlgo
e como delx~t~ pus,r este cOltrl!.sellso!"
Scnbores" oilo h:I. nlllillell\ que 19pore porque Isto foi feito uslm: s.il.o ccam multo
sel:oid:1ll e tlão G p~clso Que lO dl~Dl lI(1ul_
Estou U:Dbtm ccrto Que (lullodo um nobre
Scn:u:lor " lelllbroo dl. auspeoÂo das g:J.ralltio, oio Teneet[o qllC o GO"fnQ n:1o lem
aetua)lIltllto autoridade para tal Cue: pcl:..
Lei dll Reseocla .
J::' 'Dot, ,.e! que qO:lpdo h n[;l. o Cl"IIIlC de
d~

RebellJ ilo: Jtligll.~ba.o
quando a cO:l.spl racão vier
.. orrelto ~ostll maDltesto, abl'Q.ll,elldo 11 pcpUl3çio de uma Cidade ou Vllla. - S31n a
Les:l. lIaJelIl.llcle e ruta tralçAI.', n!Dgllcm rill·
roclac:cilo. - J. 1. BWl1c,_
Il1v:l. DO pumero de li ou G 1Il11 ;:euc:u; e ag?~:\
Foi apoIado.
porque se dll Que I. r ehlU!o é ~ (ODsplrllo SI! RonllloU1:S DE Cl.c\"..u.1Io: - ~iio cão, radulda o :lcto, quer-se qu: !u se con·
utaodo prU&IIte Gutro membro da CO!IIm!.ll- sldere qU :l,do aSIlO IIctO rOr protlc:1do por
1110 senlo eu, soa obrigado tl dizer alGuma ~O.OOO pCIIO::U e ,rlta-sfl que U !jllcr pu o.[r fi.
eoun Utl materlll. Eu, Sr. Presideote. o..il.o todo o mundo! POli, Sonborca, n reb(!1lI40
faço tlQ.ul nem satrras nCm eIG,io, 11 nln· nllo , IDl1ls 3í:jl:rl11"lIDte quo a coosplncão? E
iUCID; dcteDdo U doUtr\DIl.!;, que me pare- Ie para cOIIce rtll l-a b;!atllm .20 pesso]s e j"
cem utels, o (; a Isto QUO me limito qUlIlldG essas se castIG3.PI , como se pOde Julgar de
fllllo. A Comllllniio Dão tez o artigo por ceo· justiça, que em Qur.nto não hQu ... ~rclll 20.000
dClcelldeDclll com nlllguem, pelo menOl estou bomen. :lo pOI-t em pra.tlca, não Ci rcl!ell!ilo?
01510 firm e pelo qUO me toca. e tenbo 110- Se ~o m6ll0l se dl sses.e que pnrc a coosplbellta f nziln panL Julgor o mtsmo dGS meus raç40 eram nCcC$IIor lu 35 ~O.O~O pes.soo.s,
JIlunru co!lc,t:u. O nrtlgo lIpreselltado pela mnls coberencla pChoria eu; UI:I.] o d[ur-se
CommlSIJo tem por fim Ura.r o IIItlolfesto em um cuo pnrn eooeert~r ba't~:n ~O; e em
COIltnuoeuo, que esC1l.pGU DO Codlgo e que me outro p~t:1 levar li obrn ~O_OOO. ~ {} maIor
p~r!!('e Cliur p:1lclltc DOS olbos de todos; e absurdo que te p6d e conceber. H:,i\·t ~f; cl(Ucru
por Que rnão se IlliG ba de emendar o Co- que dIGa que euu duas eoroln~iies que aqui
dl;;o, qlludo clullmOll.te $e v~ Que eUe COII- appareeerOD1 lido larIo l'erd:l!c!r::u rebel·
16m um :l.bsurdo! F:l-5e ,l:;;um:l of/ell5:1 aos Il~! ·E' pucllo pOr de parte te~~$ 31 ld!!as
que aU IIqul se têm lI,ado 4.! p.l)::n-ras por3.
opprG,o\l! 16. um nollre Scnader mostrou e 18 o.tg:Lr l!to. E er:l. predlo :lo lr.fiatllc!a dG
multo benl. QUI por este artigo 50 estabelece Mlnlsl.JG plra quo n Commlss:!o n~o y;ue
o Que coultltue 11 dltfc rent'll entre o que li e;lto COlItrlt.!eD5O do Codl:;o p:lto proPOr esta
ProJ~to e UIlCU~~O; m~ oiio li cInto Que o emenda? 1:u Dao vajo n:l.da uqul de aggr:te:l$tlgur os c:.bc~3S e deixar os OUI.Joe Im· vaDU; Isto limo é para os bO!llClIl do bem., ,
jlunes \I eontrasenso? K;lG se dl~. e vetda.de, para OI pe:tu rbadOI'{lI a.. ordem p:cbUc:t. que·
qee qunn~o hourer ~o.ooo pe$!!ORS se eaaU- ~nlla~m o de1tusocrso do lltu!l I~telro.
AlU;O 110.

lIIeote este

~rl me
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dl~t

que flcav, li. doutrllla multo Imperfeita
Foi apoiado o to!)do oolreUolo
plIDlnd04t IÓlJltnte OS etI~U, e ficando os I
dldo li.. hora, o· Sr. Presldez:te IIlUCOU
pau, Ordelll do DIa.;
mals Impunn: ou erelo que, sesundo o dls1,' A ResoluCiio apPf01'lDdo I ..,11posto no Ilrtl,o. tal não lltOlltece: trata~o
Iln t.tldorb 110 'Padre ThomOl de Aqui·
aqui daqueU85 quo formnvam a rCbc!l1üç, Isto
li, daquell es que reolJ:nr:J.lll n C00511lr:l.çiio;
no tle las CII!!IS, ProfO$!lor Publico
de Latim.
m:'ll rolln /I rcbelllao, e punidos os cnbccu,
2,' AI tre;; RuoluçOel lobr. 11 nl·
Ilcm por Isto dolxlI de exiStir o almo ante· I
turallI~Ciies
de Carlol Adnms, de
ccdenle de eonsplrl~iio, e p{lr este crlmc do
1~ l"erDllldes e do 'Padre Allgelo
eulpldos 1od05, e todos lolm uma pe:l.a pelo
b!ar!e camponestjue.
Codl&~; deltllJs elles lio 1'1!0s de crlmo pu·
S.' A ResDlu~ao sobre 011 dlreltol
bllco, PDI'Qut nlIlQI"llm u 5e;IItlnCII pu!lilea.;
d~ pOrtagem.
a.Jndn flue se Ibes .lu.o prove que fDtraram
4.- O Projccto .obre a livre a tlpu·
Il:l. couptnciio, que preee-t!cu A Tebtllliio; e
hdo do juro.
o Codlto lliio deixa Impunes nOõl Individuo.,
~.. Ao RIeosoluçao IIObre 11 pratlea·
coo:mettn:n crime contrlL n sc;;ura.,ca publl·
gem GIL Ba rr:.. do -Rio Gr:lode do Sul
ca; e em 10<101 01 ruos erl4 m:m:ada II11HI.
11 em ultimo lu,~r 11 coutlnullcio dll
pena proprla. Eu do dl,o que em u:nn re·
dllcusd_o a.dlada pela. hortl.
hcmr.o, em que eatrn um numero de rollhl·
LC\"lntou-s6 :I sesr;!lo ás ! boru o
res do homeDI u JI\IlI todos castl;ad09, Isto
!O rr.lnutos da tArde.
~ ImpratJ~avel; .mu sem que o Codlgo o dl;~
!Ic:!. (I Gorerno /lU ~o Corpo Le.;lslwtlr(>, ~'OJ'll
porque Call!: 4 ntse~cl:l. n autoridade de eon·
reder lLIIIclslJa ,p uoldu 0$ C1b~as; c ord!:!.:!.·
tlll.ll'len~ elD taes comm~
uma J;tlnde
SF.oSs.iO Fllf !O DE AGOSTO DE 183!
pme li arrastada 011 por 19o.oJ'llz:eill ou por
mc:1o de ~ue, tiO euo di sahJrelD bem, serem
I.:I.crHlc:tdos e por Isso mesmo n!i.o dcnlltl·
claro, Eu 14 lQul lembrei 11. Idh de flller n !)/Je.U,io d,: /lelolvtfjel 10117lI apOltnttJ4orlM
dlstlnctio "Uo o quc prete:!.de des truir a
, rnJtllntlt:~CI. - .Di'C1/.Ir40 do Projelod ependenclll ou n CoutltulcAo ou :1tnC.lr o
CIO di" UI .obre (I lI!>Te clt/pulardO d.t
Throno, daquclle que o (a por uma rebellllo;
!urGl.
este crime 4 Illnla otgTlIV:1otc, porquc põe li.
Patrl~ em perl.ÇO, c a estes ou poria ;:1lb
F.lllarAm 0$ Srs. 5eIlMOr6!l: - I' SIl<lreperpetua.!!, nUllell tempornrl:1s, porque como 1:Irlo, 1 vc:; MlU"que:z de Clravellu, • veUI;
j4 dls1e esU ptn:L tempornrl:L perdc de todo Bo:-~s. • I'ua; 'Rodrl"'e!J de Carvalho, 1
o Cidaddo que por e.OI! tec:;po, em que :Il!dou vez: PresJ.dellte, ~ vezes; JllIIqutJ de Bal'1)11'\ gll~ perdeu todos OI estlmulos de brio,
baeen~, t vu; Vlsto!HIe lIe Carrd. 3 VUH;
que pedem anlmllr o home::Jl :I ollr:1r bI!:II. A,tbuQu.rqul, 2 vezes: Call1lelro de CaDlpol,
Eu Tllt.:l:1do \11:1:1. l' emelldll, de'Sl!J:1rl:l que e :U~rquez de lIarl~ 1 veto
l'cncld:l n maltrla, v:i , Coromls.s.::o para
~1,lr o arU;o; P:Ll"l o quo fato por eserlpto
>\bertn a sMsãD com n SI'I. Sea l·
dores, len-se e Ippf01'ou~e a .eU ela
o meu

!

I

*

~I\terlor.
nr.I)\·n ,)fr~~'N'I

o Sr" I' $J:CIlETAklD deu conU de doua
o arU,o I·olte r. Commln!!o ollfcJol ~~. ('.:ImIta dos $rs. DcputadM, paI'pnra or~n lur lia f6rm l da emenda do Sr. I tlelpllndo o primei ro, QUO ellD ,doplnl, e la
'6or~el e mudando t:31Dbem o util:o 110 do dlrl{;'lr a Sallcção Imperial, A :Retolu~lo, ~u e
Cndlo:o .. pcn,., _ lfflr'l~t: de OtJrfn·cl1n..
. rO\'0I'3 o artigo 3' do Dctr~1tI de !õ de OuRe~ue l ro ~ue

I

Scssll.o de 20 de

~ g-osto

o :::1:. 1" Su.".:r...:.IU: - Sr, IPnsi4Cf1te;
o!Ste I1f"U;O lrDla de Igualou 011 direitos do
Jottenla;cm. ,-\ Lei de 15 do Out~bro de 1831
~d teve ptlr ollJ~to repnarelD-<le u Ellrl'
dali, II ll1dl1 a mui pouco tompo que passou,
pnrll J:t no 11011 lembrarmos qua cUa deter·
mLnava ~ue todos os reDdlmen!OI dCu U
l'orccllhgcns r1cas selll lIara a SOUl!. do Santa
.\nlla, o que por esllL. Ld se r evOGa, t:u ~6.elllo COlII ludo que esta 1.<.>1 deu pll5s:1r: ULIIt
nUo acbo Justa a qUlI.D.tla, que se J.:nWe pela
pusagem, pol'ilue se 1I11rll um. ·P.rovllJoClll se
'Ficou Seuado lrltelra4D.
torna t.l'oraYeI, p:Lra outra IC tol1l:L gr.,
\'0;$0. Pur exeAlplo ULll bol, Que Vlllbll PU,L
PriMeI", porte do Ordem do Dia
se malar !LIO 'R lo de J311Clro plg:LVIl 400 reI!
FoTlUl:! por sua ordem, e sem Im. ou 489 réIs, que reduzidos agora 11 160 ~iI
pUgD3ÇlI.o al;:ullla, ,;t.ppr ovlLdu em "3' dao umll ; nnde nnt:lgellL 11 esta !Pr ovlnelll;
o/llesmo par.!. :o ·Estl"llda dll; PIIdlleusslig par:. lublreIll oi. Sllneç!lo mu niio j\
·Impl)r lllt, as tru r.egQlnles 'Resol u· rt.!Lyba , o te rras :vnblt'Oles, onde se !:~O!ll
cb: 1', Approvalldo AS apo~oLl tado irnndu yexttmes a05 'Povos. Esta EatnLdll
r IU coDcedldu tt "AS"ostinho p erelrn tol relta a re(lucrl!~ento dos PO\'o" que He
da. COIt:& e ao Pndrc Tbom:u do obrl;arlun a ruel-;\ :'t sua. eusu, Plg:LDdo um
lntondollte CCl.\qolll.o do 1:1.1 CaS:LS, Proressores Pu' lanto ·n o Rt'gl str,), fixando
b!Jcos de Latlm; a 2' e 3', autor!- ral da Pollc!o. a -Esc:tb do que de,IQm 111..ndo o Couruo li: mandar p:LUar I:ar. O Co\"erc.o anlluio a Isto, e nllIJldou que
c".rta 40 ~;UUIlL!Iuç;O 11. C:l.l"IO~ se pLlZosse cm pr:1tlc:L, uodo a 'Estr:u!a, que
A.dams, SUundo Tellell.u, que tol da holo se ach. abcrb., c que vai ler a !.\IJnu
A.rmada Nadoul, O a José Fernan· Gtrats, $/!;tIndo me parece, ~O leguu, poutO
du, utu~ do Gal!:tI, rllcLrlllho da 1Il:11 ou menos, e terõl cust:&do o.OS !Povos MI.
nelros, que por ella tratt!!t.1m, cerca de 80
CU:L da SupplJ eaçllo.
CO:tIOJ de -rél.. Ora quando
Governo 4ppr oSCDunrf4 Parte da Ordem do DIII
' ou o que dizia o In./cadente Ger:tL d~ Poli·
elA, houve o seguinte ~oeumeD to que vou lef!
Foi IbUalmeo.tG sem Im pul:1lllC.1o "Selldo pres~lIte.1 Sua Majestade, etc.- (leu).
approud. oa 'primeira e legulldll Daqui le v~ .que a Eslrnda so acha relt.ha
dllcuu50 para pa.sur oi. ultima. o r e- 4 anDos, c que IIcln cOllC!uT®cla, Que entfou
lOluçlo dll C:u:aan. dos STI. DepJl' lL i/:tver nellQ, auoJllou
5CU rendlmenlo ha
bdos para. IIoIlr natu rall~o CldlL.d!io ! :1J1DO!.1 ~ multo peno de 15 cOlllOI. o l)ua
Dro:Uelro -o lP:ulrc .ÁJlS"eJo Maria ;nl&ndo-sc -3 'COnIOS e CULtos mil ~I, plln
CampO!Lesqul, n:l.t ur&1 da Il&lIa.
a eOllsorvaçatL dll Estrada, se ret:letter:L!n p:Ln
o Tbescll"l"o 12 toules p. 400 mil reis. Ora CODTcrulrn parl~ rio Ordem do D/C!elulda 11. Estrnda como @s!..1, devem mUl!r10 os direitos dc porccnta;em a tanto qUlLnto
Seiulo-sc a cntrar em IIr lmeln basto PBr:L lL &\l1L. consen'atiio; porem es ta R6dllcus.sI1o li; Resoluç~o dll; .IIlesmA CIl- solu~ilo, longe de 05 diminuir au;mcnta-09,
marll dos Srs. Doputados, marcando porque se Ri6 u;ora cs i\Hnclroa pagILvalll ·no
os dlrtlt08 ~c portnicm, na qual rol RCilstro da l'a.rll;hyloa uma :!Lomrna p:'rll tod a
som ImpuiDll(.io :1pprova.da par::. a ·Estrada, vem a;oro DCite prGJecto uma
pll1lS3r á ae;unda dll cuse'-o, quc tol'O hI01·.CiiO, qUQ eu ach: milIto boa, qLlO I!, qu e
lUl:llr !mmedletal1lente, eOOl(.'Ç:LlldlWO a &o,lnd~ de Mina Ceues tliube!C(tl LIIoa
pelo arU:o 1·,
barrelrn para pelo producto de!b. se TI1:mdar

lubro 4e ls.n, P:L"" que se PD5SlUl divi dir
pelos OrtlclllCS das Sterct.arl:~ de iEsUldo os
olr.olumen ~ que $O lIehmt em dCPOlilto; e o
ttCUJldo partlelpllIIdo que por oltldo do MJ·
nLstro d O!! NeiOdOli do Imper lo couta ter
a1do Ba.Jlcelonll.4a. li; Re$OILI~ii.o da Auembléa
Gar.ll, que coDeodc li Con trar ia d:.. Santa Can
do l Ulerl eord!a de ·S. PIlIL! O a. taeuldade de
ad qJl!rlr bens dI! ralr at~
valor de duzeot-os
_tos do ri u .

°

°

°

°

°

°
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'b 20 de Agoslo

flUcr o rCIIllf'O nccCS5/lrlo dt\ fI~T~O flue lhe
IIcrtet\cc, e que 11 l'rovlllCl.1. ,do Rio de J:..
Delr!) cst:l.b<!ICC;:i u.:ubl!:u a iUll. AcbCl, toruO
:.. dizer, IlIullCl bom es.e mct!lodo; pClrOOl pelo
modo lIor (IDe vem csto.beleddo o hnp~5to,
1'l1 se r multo lõ1":l.V050 ; porque tendo dI CO'
br~r";e illmllem nll Pr!),l ncla do RI!) de Ja·
liciTO, 110 !u:::r quc o CoverpCl acbar .IU:!.I.
coDTenleule, o quo $11 11:1. de p,cn Com MlllaI
no lugar determ~IIBdo pelo Presldcnto em
Conselho. teorem", que IIS tropelrm; o rlan·
d:l.lltes 'i"~m ... plz~r o dl r e!!o do impcsto, o
q~~l ~llld ... reduzido a metade, eobr~lldo-se
em duas p,n~ semp re ... u.l:a:en!.ar:\ :multei.
Or:.. () tl'cpe!rCl .ql1e dá dez ,·Ia:en.~ com lua
trop:.. de SO bcst.:tl, h... da pa.sar Ci:1l1 mil ril.
c:t.d~ a.Jlno! I sto Mi o ~ bOm Deln p~rn I) com·
merdo, no:n para I). I b r!t,I.Ilturm ... (O nobre
orador nüo 101 ouvido por um bre~e MpatCl).
0,:1 :ll~m dcsta d~lbluldade :tcbo ~lgUm~
ral l.;L dCile llTtl;o que dl~ que ead!l. pasSO:t
de ,~ I'~;:~rt, de. (leu). QU~D do eU! llcora
p~g~\" ... {O réis. Um c~v,JltI por esta ProJeettl
p,;:.. ~.O rffs. 'lu~nt1o nUDC~ · IIII~CU mais do
que lUO :615 Eu l:trel u:11:1. emen<la pua qg,
1l~0 p'llue !r.Rls lZO ,",I,. visto (lIIC 0' hn de
P'bDr em dU'1 puleS. O ~n~~,l e:J,fTc;,da
acha Que de~e illl;nT 100 rê!s. O ,Inda. nm a
p';nl" mll!s do que pasa'· ... , por !~so que pagll
100 r~ls cá c ao r~l, UI.. ~d, animal o,e1b.nm
e e~lIru!J\ pn-gll 20 r~l$ e '1Hio abrange os por·
ecl, qU3'lldo le Ubo lIue a Prol·!IIe1s ele MI·
IlU Gera0' C):porla milllares de por~M, CI
que jlÕdc dor grnude augmouto ... 0 Imposto;
mOII'o por que r:u-el lI.]\a elllondn ~ddlll'C"lL.
Um e:u-ro cllrre,~lIo faz um ostnCCl multo
gf:lldc ~! ...! cstr:ld" e ponlll.; Mho por Isso
Justo Que (I curo c~rro;~do quo p~S!I:u- 113
ponto dll PlI.rahybl lIa;uo 4~O ... GII., (I aute
&eoUdo !J.rtl t:lIn~ elllelld~, resCt\',lIdo-me
p~r:.. depois dllCr maiS alCU.IJla tOou.

O SH • .:IL\ltQCi:Z OI: C.\JI4\'E[,U.9: - ,Pcl~
e.~l)tsi!;ào qu e ~b:r. do faur o Qobre SeoIIl.dor, V;:'SCI qU(l II materla; UIII $Offrldo emba'
rnco. (I u renexõcl qUO ~prescn!ou UI(l!ltr.I.IU
que h."I. dereltos ellSOIlci ... PI. PorUUltD tolllO llto
depende de tntorm~t;:;ei, Jlnrcee-lll~ eonvc,

$Obrc o Joelho, tOll)O ~s qUtl ","o proposta,

per

~m ... Comnli~S;lo.

quo tem tCOllJO pna

rucd!tIor. Eu IW U1CDOII cDtelldo quO bto do"
sn TClllCtUdo i CommlS$;lO, p~ra ~uo cH:!. 1I0S
udarcc::. com
seu P:rt'Cer aprtlellol:uulo
que h;\ ,. Olle rcs!l'elto ••-\sI11U COUlO wmbem
Ju!go Que o nobre :ScD~dor, quo acabou dll
tRUar, deve Icr oU~ldo pc!:.. Coll1mle.1o. .Eu
fllrcl o requnlmento.

°

o

naDrO

°

:1 .\!01o.1.

5en~dor ;u~ndou

/I 3e~ulllte

Requeiro que alte ProJctto Hj:l. re:r.eul·
do ;\ COIIlllllSf:lo do FI1:cnda, par, quO cotD·
~5 dl lpOs lç~cs Mtulores, JI!. e-m pr;!..
esto rupeJ.tQ, d,:; o lOCU P~I\.'cCT 011'
,·111<10 o Sr. I" See~c tll.rlo. _ llarGllc: de Cn.

IIloll.lIlIo
tlC3, IL

rn~eIlC'.

Foi apolldo
euss;'lo.

(I

en trou

em.

dls-

o SI:. !JOllÇ!:S: - Sustento o rcquerlmen'
to, m31 ... ello uU! que este u,oclo !leJ ... temettldo li Ccm..nI5$o~0 de Commertl0, quo é
li. lIlll.ls Ilroprl~, pOr I$SO que se lra:.D de fII'

; ul ... r UICa b:xa om bCDCncJO de ObT!!.S publl·
quol nüo é parn. augllleUt4r aa r codu
,1ullll..a.. m:ll sim p:l.T~ UIl1 ... obra de gr:tude
utl:ldl!de ~o Commcrclo InUmo. .E$tou pelo
re~uorlmento. !IIU dcscc-rdo 011 COllllolssilo n.
flue liC Qucr m~ndar, poquo te ... COIII:nlu:lo
de CI)!II:l!e rclCl .lIão :lCrvo para b to, !Iara o
que ba de ella $Crvlr!
O S •. .lIMI'lt:ET. DI: CUA.I'V.IAS: - tn,CI e
lIuestilo de 1I0me, plide Ir li. uma OI! cutra; o
que [)Olt= me f~~ decidir peb d~ F'Il:leodll
rol a reeord aC1'io de que sempre 6 11m onu.'
Que ~c IlIlpõe r.o P ovo.
~as, '"

.1ulcnd ... TI dllculI.!Ao lurfleiente, fOI
o rCfluorlme~tc.

ap~rOlado

o S~. RooJlI~UF:8

DE CoIIlv.\LIIO: -

peb

Illcnt~ flue o negocio 'i"~ li C01l\mluao de Fa· ardcm, Como 1140 me rll! posslnl "Ir ao prln·

°

:l;.'Qd:L, p:U-:1 flue ella, combl~ado tudo
quc
elplo da !!elIsdo, desCJSYB que se ~prcsentlll'
ul sle ::I cs:e rupe!to, no. InfOrme ou npNo
lente o flll~ elltender melhor: pOr Isso 1tUe sem n... :\I~:l CItas emenda. redl::l da s 'CI
l'ToJecto do CodlgCl do Procmo Crlnl\Dal,
jul!;O que n;lO ","'o 1103' ~, emenda! telbs

~o

Sc~são

de !?O de Agos to

P;õrl~-------=~~~~--------h., vcr telDpo de 5cre:n copl:ldas, e como t rIU p:ara serem u;)lQl ondu, porqu e P6de ter
IlIa.,~

denm cntnr em ~. d I5eu!S~0 c o~ rllS esdI.J!4do a.lgulD absurdo o u IDcoberellela.
Em I)lIn nlo umfts !;e dIscutem, " outrllS ~e
nlnd:: biio dc p:ll.'l~r por u.mn dlsculIII;'o..., lmprlllllr iio e qUlLlHlo se trala r 411. eollclu. iío
IIl1aos, P""·IL Hum ooplndllS, e .poder.se nlnda . 111111,1 lA fl$tlio i.1l prC!s:lS 111 outr~ l.
bojo IlIzcr algu m tuoolh o nn Sccrcl.nr lR , moth'~ ra m o ped Ir n flnl nvr~.
!
o Sr. Presldl!'1\ te toll eultou
O Su. Af,\.uqUt.7. - nr. CAIl.\\·E~I..I.R : _ Isto!
do, Qu e decld lo Que tossem todll-S I\.
hnpri ml r COnl urienc! n.
IHlstO s6 .obre n Mesa, oi!.{) voll e I\III! ~; Jlor. I
,! IIe Dl emenda. .~o mult~. c por 1"0 Pf1l' !
QtUlrta parte dQ OrdeM do m il
!"Iso ti mllllda l·as Impr Imir.
!
O SII.. PnlWPI!.',,:; - AquI IIn "u:u ~lIa- i
!idades de omendn; u..1IilS si,o p:ml se trlltA'
ContllllWldo a prJ meHõI dlltu5siio
rem enl tercclrn dlscUiSão e OIHT-11 ulllo J.1
do ProJec1O de Lei Que perml tte a !t.
~PJlr1)fold ......
rre p$llpulaçio do. Juros, d1ua
O S.. ~,!.1:qt;.:J: /I.: C.IR.H·r.u..o.S: - O que
cu requeI ro ~ que não .6 as emen"u, que
O S•. V ISOO:'- DE DE c.Ulle: - ("NAo tol
Mo da pusar &TIl 3' discussão, e~mo RI ou· cuyJdo).
t rM, ·J)Or ia!lO ~u e t :1 0 re ltiMI e não lu. tempo i
O S~. Bm,ot:S : - Eu tlllvez u:1o POM,l.
preciso pnrll ns cxnml Dll r, se ~H\n d ~ lll i.:n~rl.' rCipoodc r em tu do !lO nobrc S ell~dor, po.rqll~
mlr, mesmo com esses IIsterlsco.!l 011 eOJ1~ CS./ oilo tomei apoota.Dlentos de tud o, e ILt~ .:nesUS IIlllrellll..
mo (lIue ta nto, '\Iue !mpO$s!vol me serl. re.
O Su. BOJI(;rA~: - Qucro r"zcr mn~ unlell I eorllar t udo; porém b rel dlll.ellclu por ver
IlIIIien'nção 00 nobre SelIa doT. Se clti;c 11 1;)1· J se rtlpondo :101 poot.os mal. prl ll clpJa.
prt,)u)o do to dnl na cmendiU, de .... e lembrAMC
DJlIoIc em pri meIro lo;u o nobro Senad or
qac !ornlam 11m clderll o de p::.pel, c que 11,10 · qUC o tlO!!O COII).:lIere!o eadll vez está em
\"~;n e1 estes 30 dias, quan do :tqlle!lu, Q.ue mnlor apu ro: mas permma-mc Q.ue Ibe " ICa,
teUl de cntr:t r elll te rce1n. dlscuss':1I podQl:l que ne5t.o. ~arte está mul to e npll&do, por
ser Im presan. 6!Il 48 bor&.! e ~ub:trmol com Isso QUO o nO$So ;ito eolDmercla! tem ·m elhoI~le,
rodo multo bll mu es a es t:!. parte, o Q. ue u va
O SN. M.IRQ I:t-:I: 1>1': C.IR.\VEI.US: - pol! i pel~ ,u bldl dlar!ol do cambio, o por Irem OI
SCIJolrem·se U QU~ a ludn büo de sorerer ~er· J mel~e~ ~hc;~ll d o -q u~sl lO par do p:-.pel·moc'
relra dllcussüo e m:-.ndem-se Impr l·mlr jl\ paro da, sellrlo portanto Inoesayel Q.ue por este la·
fir· reehllr :!. dl'~ lI hfoo, dur ante n qual se rnll'll' do -tomos nlel borado cOlllldCll"&Tel mCII.te. Di l-llo
d~r:\o Imprimi r a. OU l rllS tod~s l)lr:1 nús as em seGund o lugar, flue 11 Commluao 56 ouvt:!.
cX:lmln:Lr.ll\os.
b~nQllell"Oll o comlll ercl antes, Q.uo costumam
O oS .. -PIt.tswL,""I"JI: - O Rc.;hllcnto UlolOd-'- ulprestllr dlabelros a premio, dellull ndo da·
ql:e R Imp r imam IQ.uellas quc t~~1 de entr:!.T qal ~ue se deTiam ou,l r tod os .ses qae r.
enl dl.cusAo: .gol":l paRm opparcee!1\ dUAl cebem ~.es dlobclros :t premio; mM, Ilu&llto
op!nliles, 1I.!Il&, que ~ 0eeess,1rlo Imp:lnllrenl' Il mim, p:lt«e-me que Isso e1"1l um, opcraçlo
se todas, e :t oUI"- que se deve!"!\ Imprimir dlmeulto~tsslmJ, e [K'I" Isso de nt1lhUlII1L COl]·
unlc:tmeJtc :tI que " e'cm cnt mr etn le rcel r-'- I slde rac-.1o .~e tor na. O terceiro toplco 101 o
dlswss:10. O Senndo decldl r1 qual devc ter D que eu IIchcl mais 16m d ~ proposlto, O .IIUDCa
preCere nda.
pense i que o nobre S l!n~ dor viesse &.Qui reO Sr.. lI.\ KQ. I."};7, Of. CAII.W~ '.r..I s: _ Eu pet! r, OU l er eoho de um mlseruol conel'
dls o que se devem Imprimir n ~ O!l!l..S ; ma$ pon deQ.te do Dlarlo do Rio, O QUO.] dall do OI ·
ni:io me opponho • quo te mand em j tl p~ ra a tra cto dlls I Cu60s de.l!l.n Call1 ar. , e muma dlLll
Secr cL1rla afim de lá ti fner n sep:.r... çilo, e ~u as eorrelJ)ODdencJ aa, Que ou ,I, quer Jegu·
m~lI~~rem-IC eJlIII p~ra eotrnr om U! rce lMa IlIr as m~terJas commerclats pela di. pOIlclo
dlt~lI~ •.; O, p:tr& se ImprItPl relll n o,meute, I dn Constlt lll(:io Ecclcsl llltl ca 40 BltP3do da.
nlan dll.lldQ-!\(" depol~ Impri mir "1mbem 11$ OU' Bohl3! 0 ]":1, 1$10 ~ -calll mui to .n ovo! ! ! EIl
11::. Ufcr4D\, nqlll rem molrc~d:JS ::.~ncll:~l! b C
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u;lo sei {Iuem ~ej(1 o entllrre,,-udo ~ess:l ta- d:D.uoc!ar-se em Jui~o, o dl~er.lhe o JuIz que
rela do Uil extracto nua põe 1111 oocca de ai· IIUO pode tomar tal dcnuncJQ., porl)uo do creguns Senadores :tl)ulllo que eJles 0;;0 dIzem; dor já velo e~sa lllesma dfUuDela; mas o quo
mas o que eu sei ~ que clle r~ccbc par esse ru Deste c.lSO o velhnco? Procura outro Juiz,
trabalbO rem 0111 réis, p.:lrll dor esses extra- o 111 tal. \lellUlIclu, e \"al IISS!/O emb:uillllllndo
ctos Il certo golto. .Eu nUDCII pensei que o o negoelo. Isto IIcnb.1 de Pl"atiCBNC !llndn 1111
nobre Sen:l(!or viesse prOduzir nesta Casôl. S~ pouco com uma letra de nnde. ;menos que vlornelhaotc mlseria e por Isso não me farei te e sete COOMs de réis o é por estas e outros
cargo de responder :l. dlspuslcão, c ao 3r;0· que os eaplLlles se ncilam adormecIdos no!
menta que !IeUn se Urn, !I::, ConsUl~I~;io lêpls· I cofres de seus dOno5, QliC ()S não querem em.
ccp~l dn Dahl!l.
! presbr. EsteJamol certos Que, se algUlls alu .
Disse mais o uo~:c Senador Que tadns (!31 da empresbQl dJnlleiro, ~ convencionando_com
leis pediam ~er _hllerllretadas e QUO d::s dl,;.- a parte que o pede, Que Ibe hn de J).lsar o
POSICÕf!s destn pod[~,m resultnr -õ"nvcs prejul· premio adlant.1dO, c Isto não é sli com o dlzo.~, porl]uo delxar:'lUl rDUlttr.s pessoa.s de ~U1- nhelro. mn tambem com os generOl, por UOI
prest.:J.r !Iluhelro sem premio. como até p~ul bOIDem que vai comprar uma po~ão do fahavia quem
ti~esse; mas Qüem li que ImD~·1 zeada, escra'·os, etc. di~-se o dooo que custa
de que s~ di! dinheiro a juro !IOr olenos M I 100; ou 200$ mil réla tl vista, mas se quer
5 por cento, 01.1 Que se dê scm premio? 1\liI· I prCl%o de dous ou quatro tlDnos, Ibc ba de
1:1: e~u; p:lrquc como nestas dlspos[ções se o~o P1l5s.:lr uma letra de. iommll em que Import!!.
utnbclecc nem o m!nlmo, nem o m:ulmo, >lk,1 a merendorla, com o premio corre~ponde:ltc
llvre {os !l~l'tcs o ajuste, O fim dn le[ ê lnze~ ao tempo dn espera, e Isto está. t~:lto em pueo:u que toda R pessoa, Q.ue neccssltsr de dl- tle:l. para
dlnil~lro, como par:l. ~s mcrc:n.
nilci~o, o "btenba do qual outro. o qua[ lho dorlas, Portanto, a lei nada mal3 vai fazer
dir:>, cu quero unto de premio, IlO que se do quc obstar n quO os velhnco;; contlllueu:
õ1Just~l":i.o, Se ncaSD convier n ambos, sendo a a enreer essa ImIDoralldll.de c Igualmente
mesmn Illocda pela snn talt::J, Ou abundnncll, tnz-cr apllill'CCer o numerarlo na c1rculat:ão.
Acbnndo, pois, boa 11 disposição dn '.el,
as clrcumst.:J.Ilc!;U de tempo, quem oproauzil
esse premio. O ql1e a. lei tu ~ cvi~r Que SOl I SO julso oecessarla uma. correctiio, que ~ :I
taC'2 Isso por um modo clandcstluo c até Im- salvar os eontractos Já :feitos; é verdade que
monl, c estl dlspcsltão dell:i (j utJl c.lnda de algum modo sc deve entender que tlCilm
pcln dos mnles que se "àn evltnr; porqne tOldo !ttlvos por 1S$0 quo Il lei n~o telll ettelto rcmundo Sllbe Que os velhacos, que tem t~ma- troactlvo, mu para se Ihs dar todn a. e!nao dinbeiro n I1r~mI05 cxcesslvos. se ~crvcm , rczn, ;bom se~ al~er-se - a dlsposiçilo lh
da dlspc.lção d~ lei existente pnra lrelu rue r - presente lei oilo comprchendc 09 ~ntl':lcte3
denuncias, evit.'ndo uuh:n, e subtrnblndo-se j:\. feltoB.
ao pap.mento desse juro, ou premio excessivo,
O SR. M.\I!.QUl't !lE B.\nn.\CI!.'i:,\; _ Como
:lo que coutrnttlmm o e3te;l um dos prlndp[o!
aelator da CoulOIlssiío de Fw:enda, lOjo-lIlC,
moUros par que esses, quc em cut~o tewpo Sr. Presidente, ohrlGado a repe!!!r umn Impl<!Ia."llm dinheiro .1 juro, huje jtl o nãn Querem rotilo quo lbc foi telt,1 pelo nobre SCR:l,dor,
!lar. SaIba poIs o no~ro Sen:l.dor QUO huje Q.ue em primeiro lugllr encetou esta .<llscu~s':o,
já n:,o b~ quem Gi dlnllelro a. juro com esS!I Eu reeonbeco quO elle lem olhQS pa-rll ver e
raclllda~e o que Q unlco juro que ba de um que necessarlamento llavin de lJ::Inç:lr suns
por cento, ~ noa btlbete! dc J..ltandega, c por- ,-Istas pelo trabnlho d:l. Commlssiil), mttll nenl
que? Pelo recurs,I quo clles o rtcre~em de, nilo por Jsso deixa ,ia vezes de neSllr o que ali O
p~sando lOGO o I~dlvl!luo. nuo ser nc«ssarlo IC ~screve, Q é por Isso talve~ que DoS0m. se
f1ropo/, dClllanda, mas sim Ir' ao Tbesouru 11 f abalançou a retutar o Que n CommlsSllo n;;~
receber o seu Importe, o que IlKO ee dA com · dlno. Eslll e:<]lOz Que tQdn~ ns pl'SSOIl.S q!l.~
outros credltos e letras. eOIll os quaes a Co,\:' toram eonsultndas, cmltUTRm uDle~mentc ~
petlenela. nos eaL'i Dlostrondo dlllrlamente o Dlesma oplnl50, de que a aboll~il.o da t.:t.:a (/0
quo se PôlS'!!.l. 'Tem suecedldo um velhnco Ir .luro niio I;ICeMlonnv!l. flrejul~o nlgum a. a l;:uc~ l,
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(Ie cuJa oplnlào multos pUbl, clstns bn. Sup- IIcspcz;~ de um~ delllnnda, Que mOlltllm a
poz o nobre Senot'or ~l1e fOr:l o <:Idrldiio J(W. uma somma Incrh-el.
Sllvestro RlIbello, o que lembmra ()uc era
Com n nboll~ão da lei exlstentc c com :I~
J1reclso estabeleccr o juro, J10rque nào havHI. dlspotlcues desttl, de ()IIC t!1lumos, ttllnz uü.~
tll.Xa. eXJ1re,sn; DllS isso lIão 6 o ponto dôl. sc ovlte tu~o o QII~ se pretende, mas ao
questão. Disse ()UC ","sc n,esmo jura llão DOS vão ellas !lI.cJlltar 4 maior pnrtc ~os DOSpode ser senjlo por nll:Urn fntCrYallo, por :~'!O 5'8 lavradores OS dInheIros Que predsareru,
~ue 0lI juros slio de aua naturcZ:l ":l.rln,-els;
seUl abuso no premio, o Que até agor", IIr'1
mos ullo foi eosso o obiecto (t ()ue se reteria dlt!!cll. A concluslo é bem dlCCereote da Q~~
a Commlssiio; eH!! retere-se no ,-oto lIo negoo· tira o pobre S~n/lllor, de Que Ir4 fazer uma
clante c propr!etarlo Faro, lIc que se ~e1!a revolução a lei de Que tratamos; mas CODl'
procurar a aooll~iio (10 tnxa 110 juro e (I!~:n cu não vejo um s6 tundemento em que t'\!
mui expres~mentc n. sua oplnl,'ln sobre este Idéa se apole, nib a combatereI; direi Gli ~UB
obiecto, o nesm consldcr,,!:,-,o cu "olnre; p~l.l se eUa c:lUSllr UOln revolu~iio scr4 paTa bem
IlbollCão da lcl, Que flu ri tllxa -do luro dI) geral c cuas, Quando aão slio acolUpallbndas
dinheiro.
Dem de mo,jmentos, nom de sustoe, mas opeA Commlssilo niio qulz entrnr no exame, redu pela obedlencJa á lei, silo sempre ndnem na a..nalyse d~s c!!us.:t.> de Que tem pro· mlss!veb e alé deseJavels. A' vista. poki: dClicdtdo ou ntlScldo estes Ineou"ententes, por- tas r:uõe:6, cu Julgo conveniente que este
Que n eUa nllo pertenclll Isso; IUJ5 apontou IIr010elo de lei passe pam n Ecgundll. dlscus:!.W onae se deve !JDlI~r o m~l<jDlo ~o juro, c sno, na qunl mais IlI.rgnmcnte poderemos Jpreserl~ umtl manHcstn contr~dlerfio o vOlnr eil~ Bcntar nossas opiniões,
pela abol!~.1o dn -t~x.'\ do Oltro c cstabel e~~~
o SI:. V. DI; C.wwú: - (.:-<ào foi ou,·lrlol.
csso medlo termo de 9 e !lrlO ~c 10, 11 ou 12_
O $n. M.'RQU~:? Ot: C.II<.I\'F.IJ..'R; - Sr. PTCA Conlmis,;;;o disle que coucorll aodQ em prin- ~ idcote, 'IL questâo do utilidade destn lei e;l.\
cipIas com as oplnlõcs das pessoas consulta- ju. superabundnlltemonte dIscutida; porque fi
dns, expunha 11. sua sobre n j\boll~iio da lei o foI em 1826 e se entllo tivesse PIlll!adO, muIque fl:u o jut(l do dinheIro, por Isso Que a UI. honra nos teri~ feito: mas não BC conseel<pcrleocl~ tem mostrado Que eJln niio tem <:u!o pelos ImpeeUhos que cncontrava tocrna
servido ~eJJão de um mnl ao maior num~ro. lB vezes que entr::tm em discussão. Calorosos
sem causnr algum -bem 00 )HellOr numero.
lIeb~tes houveram naQuella Epocll., -JIIas a SDa
Qotlnto no nobre Seoador ()ue se oppD~ marcba nchou.sc pnra!ysada pelo estorvo Que
a esta lei, dizendo que não julga prudente llchava em não estllr a Divida da ,N~ç'-O all!Que eHa pa~c, não porque ~eJa CODtrnrlo a»il d:!. consolidada_ PlIlIsados tempos torllou1e 11
prlnclplos dolla, mna pOrque n occlLSlão uiil' eptl'ilr eJII dlscu~io (o allllo 'Passado), n~
(! opportuoa, por Isso Que não lendo o O~, qunl ;! verdade, nio cablo, mllll pedlo-ae o
verno consolldndo a DIvIda Publica, tcrb e!le, adl~mento, que fo! approvado pOr certo prazo,
passando a lei. de -fazer uma tlpnra~ão de COI)' durante o Qual foram consultadas dlvcrsas
tIIs, Isto é, aJutnr suas contns com eo.d:!.
cl~sses de Cldadiios. Neste tempo é que Tem
doa seus credltos ... (O nobre Senador n~o ~a outra Camata a mesmo lei, pertcn«ndo
foi ouvido pOr um breve cspacn), Em outro a nós a glorIa de leTJIlOS os autores della!
tempo bavla uma concorrenda, porque er.1 Gloria Que será. e ê no Senndo, 'Que, alndi!. qúe
livre 11. cadll. um estabelc(:Cr o 'PNlmlo do ~eu verbo, eetJ. nas Id~as do tempo, Illnda QUo
dlnbelro, e por Isso se via o Dcgoellmtc Pe- n,;o novas, por 1180 que deade '0 aCi:ulo pudro dar dlllllelro a juro de 10 ou 12, quando tl.'1do todos 08 escrlptores, que tralaram de
o llcgoclll.llte Franclseo o dava a ç ou 8; boJe, lIIrelto Natural, , excepC'o dllQulllles qUII adportilP, o pOUco Que so empres\.:!, se li que mltt!Rm a possibilidade de haverem bll1barlainda so empl'tsta algum , ~ logo com a cau· dodes, lodos os outr(\! nllo admlttlam tua de
tela do mellar o premio na COIlW, de capItal, Juros.
pclo grande risco I]ue 110 !l n~ Ilcnuncl1l5 e dna
Eu 96 me lcvlUltel, não PB"- fallar na
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"lIllterla, ,lIe repll10 .umdell~lIItll te dllleu U- tral ~~. A' vlsUl pOrUlato dMltf1 ~rlllcJpl(jS.
di, mu PIIra cOIIlrlrlar uma Elro~l~o qUI 1I'l't1:f"llIe ~ue de nenbum modo lo;! d e~e dllr"
ou,1 11. 11111 1I0bre Sell~dor ;I. respeito da COI!- dar da IIll Udade da. IIbo!lçAo da tu. do juro
"UlulCAo do BIsp.do da Babla, que Irollu do dInheiro e que o Projecto deve p.;l... r j'
pa.l1I. 1II001rlr que erl um obBtaculo mala ,UI pita "IIullda dls~UM4o.
hula e que, como eata dlspoaJ.çJio entra vA
O SII. Á.UluQtEIIQm:: - J 4 em uma di .. ·
,em moral: paoclla 11. Rellglâo perlgaT; m~s pu- cunllo do anDO pasaddo eu dl 88e 11. minha oElImlttll.·me que cu lbe diga, Que Isto nQo e ob- nll10 a e~te res,elto e , a mesma que .Igo
je~to qlle se eDcon tre com a mornl a Qu e por &J nd' boje. Tem'ie dito !IIult. COIIQ a ruor
sua lIalurtz~ lIio pode prod uzi r etlt'S ertel· d. tau do juro; mas eu ettou elD que cada
tos, o nobre Seud.or, que tio 1'ar5ado 6 IIU am deve emprestl r o lell dlllhelro pelo prem io
materlu rallrlolu, I,u.lmente o , na Sa- Cloe (Jnller. O Codlgo !Penll alG1lma COIIU
ç.dn ~crJptur.. e por ISSO sabe milito bem Iru a este re5ptlto. (:Lea). O que
pre·
Que Il pr~ltiio Il que .!Judlo cra de um tende lDI.ta! J III,fo que aio den ler mil,
J udeu, toctO Que deve etta r na 'UIl lembran· coalJ. al;Ullla. Se Ido é matcrl. de PI'OCHSO,
~a, nio b:J:,la 1D011 QUe 11m prlllcl.lIo de 6·
lll1ti1o perlellCl! 00 TrlbuDal da Pen lleoela;
clll.'lfio Que Unham os Judeus, por,lIo oilo mu se é (rllDe. tem dltpollçli.o no Codlgo '
comprllvam lenilo a Judeu, aulm como 08 Bo- Pllro aer puoldo; 11.';0 vejo poli moU~o pau
aU'n05, QUo chamavam barbaro ~ tu~o li que nl» occup3rmos !\Ials com I!5tn III.$lerl/O..
nilo era Roml no. bto, porélD, é easo dUterenlXilo 1& diga 'lue era glorll1 para o Sena.
te: ai U5Ut:ll provenIentes dos lu TOl, li obl~· do o ter dado flrlgem a elto projeelo: eu
eto Que entr., 11(10 só nos prlllelplos da IDO- nunu Quereria que elle tlveSle lelllelh3Dte
ral, mas Ulmbem no Direito Civil t por luo gloria. Qua! a Que r esult:J de propor UIII3 lei
tomalldo em COlllldet:ltlo 6tes prluclplol, lnlclramente IlIuUI. Continuo ~ estar pela
di;,,: que o mesmo principio ger:J.I c 3. m:sm: rniabl opin ião emllt.ldil em outril oeculilo son.êU;j;;'o rCQllcre::n c 61;em que 13.1 lei seja bre Clt:!. lIIalerla.
e:.:tllIcUI; POl'Que lIao a bllTalldo, ae:J.b~ .. e ,
O >SR. ~fAr.Q'G'EZ IIE ll.\alc.1: - (.Nilo tal
motivo dai grudes UlijfU c obtelll* r. vn- ouvIdo o seu dlseDrso).
ta;~ d3. elreulMilo. por ISSO Que UIXI dos
O Sr~ MARQ"C?% ~E CoU.Il"!'t.&..\I: - N~o
prlneJpl os do boIL Cl:OIIO!llla poUt.lea, qu~ 1111.0 MIO IUllI1to para fallar IObte n matarIa, que
1~b3, ~, Que n maior e<lncorrellela de ,~lerO!: j;\ estA lIlIals que dlscutldll, mU . Im pua
ao merc3do Ó Quem os ta.z b3rntos, o que dnn· NS:lond.cr no 1I0bre SellOdor que dl15n quO A
cllHa com o dinheiro, o jUfO ~erll. 'IIlodiJJ. E' Icl sendo lnldramcate Inutll, Inu tll era o traverdade que lIao devemos esperar que .., j uro t.u.. e dclla; opontalldo o Codlgo Penal e dl~"e muICo 110 Dralll, al1ld:l. por lougw, 1111' zcndo qUI n!lo adlllltU", crime, acoito ll./juelJes
IItIS, allldll tendo maiores liommas do q'u que cs tnum 110 Codlso, e que IObre OI que
boje temos; pO~m, ao meU05 a dls,otJc;l'J MUe niao estio mencionados não podo bll~er
d-st;). lei ovlta u denuncIas e como os ~pl· penh, (lue se Ibe Imponham. MI1I o Uitlltre
lle. venham pouco e POIlCO enlraodo IIJ clr- Orador nio 0I40u Pat:l o lugar proprlo do
culat;w, por jll. Dio b:I~e r o risco qu~ as;or;\ Codlga, olbe para o paragrllpbo 3", do Artigo
b:a, o juro Irll. ,eodo gradualmeDte II'ClIor. U:, Que diz : "Os crimes cantrll o COmm erclo,
Da contlllu3cilo, port!m, da ulstend a d3 lei etc." (leu). Ora, pergllnto, d311d o--.c ette$
quo I!.l:a o 'lHO, 16 pOde resnlur B (o~ru]l"";'o abuaoll lIilo serilo pUII.ldo'51 Eu creio Que todo
do OIplrllo da. pnvO! e B t~lta de ,,\lunjp a ~IR o mundo dtr! Que sl l11: logo dove .er a base,
d~ numeraria; IlItollVeDlentel !1'l'&Teo, Qu e 16 porque se eUo nilo 10r, como Ó Qu e ba do ler
-a Une uUp ulllCilo do juro pod~ remedlllr, punidO! Parecf"me, pois, QUo o que o 1I0bre
assim t;Om o evitar Que o bomem que recebe Senador dl ulI Dão' cOllformo.
'
O S I. ALDUQI:J:RQm:: - Eu li t1nba reto
dlDh el ro por mal. do juro da lei ~ que o em·
p~"ta;l.~r jlll,.vo homem dt bem, 1"1\ denUII· pond ldo 11 tll'!lO o anno pauado. Ellle Plra.
clar o 111ro, com Que aeeeltou o etnpr~lthuo. ,rapho do Codt,o, Que o n.obre SeDador aP':'a(u~ndo ~nlnl UIII tlIrta por m l'lI de um. IOu, trat;). de crimes do Commerclo, e t.to D50
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slo crimes CODtn o Com1Derclo, D,em COlItrA uli.o teria o Governo de pagar tio subido pre-outra qualquer COUSll; .IIlÍo entra. nu claue mio; e ae ooceulta8s8 4e UIII empreaUmo,
doe crimes de que tra.tI\ o Codlgo; II/!Ia sAo teria proclaado de Ir a Londres, aebal~blll.
outros; pelo m611011 1110 6 o que cu entendo. no ,palz, coneorreudo para eUe os pegoclallte8
O Codlgo faz sim UIll& expoelçAo, 11 deJ)OIB de primeira e segunda ct&sse. Como POn!1D
cluil!lcn, ma!;l\o os ~rlmes relllllvol ao e81!a attluenela é multo dlmlouta, a sendo u:ma
Commerclo ... (O reato do discurso do 1l01)rll du caUIIQ dl •• .o a lei Que se retere ao Juro
DnulOr ll40 tol ouvido).
do dinheiro, era do dever do legislador Im·
O 'Sa. CU:;-EIlIO Df) C.ilUOS: _ DI8cutlda pGdlr esse obstacul.o, dando aos COlllrw:tos 4e
-«Imo esUlIl uUHdllde deele .proJeeto, pllreee-me empreattm.o todll a liberdade po8.I!lvel, que é o
Que teria melhor guartIu8l!l-le OI al1l'lImantofl que taz este arUco 1' ,
sobre 11; malarla, de qua sUe Ira la, para serem
Os nobres Seoadores oppoeotes a esta lJ·
apresentados 11 respoodldos na segunda dia. berdade oa eaUpu:acilo de Jure. e que derea·
cU&IIilo, Que 6 QuAlldo se trata da mllterJa dn dOOl a neces.aldad e da taxa, dllSermlD que esta
leI. Agora, IMO é, nesta primeira dJseussão, dlalloslcilo do proJecto e:m dllCusaiio la fazer
. UIlta-se ullleaIJIellle de saber se é ou Ililo utll com que ,o bomem que tosse religioso -lIão em·
o )ro'ecto, 11 , 80bre lato qUII 4eve reror o prestasse lDals a li por cento, co:mo 1lI~ aqui
debate. Ora, copvlncentes razões 811 têm apre- fula; mas quem é que o Impede, alnlIa que
sentado da sumiD!l uUllda.de do :proJecto, sem passe a lei? -N'lngue:m; a lei deixa pelo con·
que se apresenuss.e uma só IIDl cOlltrario, que trarlo ao arbltrlo e ClJPllcleDCla de Cllda um o
Dio tosse logo vlctorlosa:uente tomba.tl!!a., Rc- premio que ba de edglr pele cmpre~tJme de
coobeço que o ProJecto de Lei Dlo esU bem !eU dlabelro, ncm te:m cou~ algUlDa com a
redlgfdo, e até tem suas taltas; porém Isso Constituição Eedeslasllca lIa Babll1, por /liso
apontarei e dem.onstrarel \Il/aodo se tratar de que senão occupa daqueUcs que emprHtom
cada um dos seU!! utlgOll; por 19OI'll trota,se e Queiram continuar a cmpre1tar a 3, 4 ou 5
da utllldade, e estou COa\'enddo dene,
por cento. mas sllD daquellea Que Ibes niie
fazem wnta emprestar ,p or esse premio, 11
Julgade o debate sufficlellte, t.ol AP' que querem tOr s~curan~a em seus contracto:s,
llrovade .o ProJecto do Lei em primei' Disto 1140 vem porém mal albllm ao Estado.
Ta discussão. para pSSSIIr li. $egunda, antes multo h:n Al;[uell.es bom811s que têm
li"
tendo lug8.T l:mmedlatamente, 50(!rldo com 011 velhacos, prOlD.oveodo a seguprincipiou pelo art, 1' ,
rança da.s llessoas que emllre5taID, ou melhor,
11 leguraaca da quanUa elDprestada, Creio
O .sR, V, aI: CAnil; - (Nã.o fOI ouvlde). portanto, quo c art. l ' deve ler approvalIo.
O Su.B.ol!Ct:8; - Sr, Presidente, eu J'HlrO SI. lÚRQut7. OI: CARA\']';U"'9; - Sr, presuado--me Que a dlscuS$ão de 1826 sobre esta sldente, eu Ji!. nio tllllarl4 mais, sc acaso o
:materla, a do Dll!:e PllSllado e a que hoje tem nobre 6l111ador. (!ue ê de opllllAo conlrarla,
bavld.o. tem demopstrlldo toda a evidencia. lido dlSllesse que um dos arcumenlO!J Que
da precislio quo ~nvla dcsb. dlsposlc:le. e pa' lIpresentel era contraproducente, Que era con·
tentead.o 09 motivos e razões que ha Ira o Estado e contra e principio IIc hum~·
para se lutar por esta providencia, ape· !lldade, Ist.o é, Que a doutrina ou oplnliio que
_ur de s& opporem alguns !!lustres Seoa· produzi era absurda. Se ell.:!. é .:!.bsurda. tod:u '
dorea, Torllo ti. dl!cr que, logo .oa primeira as oaçoJes têm e.~bJdo nesse absurdo; poro'lD,
dJseuaP.o du Que apartei, appareeeu a Idh delumOll arrumentO!l que nada v~m par", o
do llIconvClllente Que hnvla em censequencln coso. c vamos a trat:lr de lazer ver QU ~ o
de se ollo baver cOP.8olldado a divida publlc~, artigo é uU! e deve pllll84r,
e ter o Goverllo de tratar com cada: um
A.a utfUdadltl Que se têm demonstrado,
de se us credores, que de ce rto exigiriam llrc- provirem de ni10 haver wa de juro do di·
mlO!J eoorlDt:!I alllda que e \Iue hoje cite pagn nhelro, -hastalD para deatrulr 11 primeira parte
j4 niio é -pequeno, visto .l-er de lO a 12, o Que de argumento do nobre Senador; QUllnte , se,
lDoslra 11. pouca atnuenclll que no mercadO ba gunda, JIi se tem mostrado quo eato. lei nlo
-41e num~rarlo: porque. BC a houver em grllpde, I ob~ta ~ qnc se emprt:'lte por menos de cloel),
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por ~Dlo, lI elll ~tDbeIII a QIIe 58 eJUpreate por
emellllu de Codlto ·Peu~· 2' a con.
lIIall: deixa IISaO 1 "Olltacle dOi COIIlracWl.lea,
Uuuao4o da dllcultio :dlacÍa pela
poupando-llltl, Ou leentalulo-os de latrlna:lt8ln
bota; e la houvor teDlPO trlbalbOa do
uma lel, COIDO aeoate(:la au ,..on. Portaolo,
CeIllIllJ..6eI.
o ftlUlldo arllltDeato de Il&d.a n.le. DiIM
LeYaDtou-se a Seulo 4 % hona dll .
tarde.
m.U o 1I0bre 8f11lador Que o ",'Ul1ellto por
mllD apr eteatado era C01Itraprodu08llle; mu
o Que dl .... tU? DIue que nlo poderlamo. M·
J)fIrar em lloe&a "Ida Que o Juro 40 dlnllelro
/101M milita baba 110 Brul!, IlJllda quando
SESS.iO mf tl DE AGOSTO DE 1832
tlvelllElmoa lI1alor aommt. de cabellles do que
bol e temoe: porque M lemo. bole ~aDdes
nnlDt:SC14 DO U. llAIQuJZ nf: JXlUolt.an
IOIIIm .., e _ teJJ.ec1l1.ç6eI do eJIIiPrego detlflll
ospll.Aea torem superiores a 61l1li 10m·
mat, o Inlereue ou premio do empl"$iIUmo
do dlnllelro lia de l oblr; e bnar' quem li&Ft.llar.m 111 Sn. Sec.dores: _ Alllleld~
gue que IlJllda POr loI:IIoa aUIIOl baveU DO e ÁlbuqllerQllt, , 'Ueg: )lIII"QUU de Catavel·
Bnull espeeutaç~a plLl"a emprego de aommu lu, : veze!I: Caruelro de CaPll'los, • v~es;
111 maIores Que POua.m eQIIslderar.,se? De certo Borges, 4 \"I!zes; Almeida e BU,.., 1 ,u: Alell.
Qu e Dlo. OlbemOl dema1. para os Estados e:r.r, 3 'fezes; RodrlCUes de CDlTa1ho, t "ezes.
UllldOll, e 14 verelJ!oa QUe, .peu.r de lIuerem
graDdel ,omm" 11. clrclIl.tlo, 111 JUl'l» toda·
Aberta a Sesslo com 21 Sra. Sena·
"Ia Jão ,rIl.1I4t1; e porquo! Porque ainda Que
dores, leu1e e IPllfO"o.U-U a ÁctIL da
11111. uceuln a .Oltlm& de cabtd.eI, comtudo
autetlor.
eUII. não t lutrlclellt.e para todos OI emprçOl
O Sr. I ' Secretario leu um:!. e.ltta
QUO b.a. 11 d.Nbos: em cOllltquencll do qut
do Vlscollde de ltab. yallll., remettell·
el'Ucendo mall o numero daquelltl que 1leet1do "arlos exemplarel de u.m 101betoclt.eUl do Qu e o da.qlleUes QDe POdem empreto
leu releti,o .. contu da Leptlo de
blr, devem cal" fazer rellder mall o seu ca1.olldree:,
Foi remettldo , commlll!io de l"apital.
Um dlll beneficios Que esta. lei ui tuer
""d>.
, que, Qúludo I t deUIIl grIlIdes especulações.
oce&lllo em Que o lllro t em de 6ub!r em coa.·
onptll DO PIA
aequtDcla dll. prcclSilo de dinheiro, elte appa·
reeert. Tltto que !lio telll o rI,ço da .e tuer
CoIItlUl;lltlO da dl.eusslo do art!·
o elllpreatlIDo dtl1e la.trllIgllldo UIII' lei, 111"
co I' do Projeeto de LeI QUa trata de ·
...s elltmrli oDO contracto a ·Pllta Ton~de (\"01
alterar o Codlgo Pellal, com du...
coutructanteJ; do IIU. proylr.l umIL co.ncor rell·
elDeud.aa apoladllll, uma do $r. Vl Itda de numera rio., "lato l' nlo haver receio dU
conde de CltJrQ e outra do Sr. Bor.
denuncias do. TelhaCOS.
C" 111. Sestio de 11 do eorreate, fi
Álgool aTfllmentos forum r epr04uldos. a
oulra8 duas do Sr. MarqUei: de Cllra.
que eu ]:1 rcapoDdl, e que por lI11o. terem ID·
TeUas, e uutra do MellIIO Sr. Borr;es,
pr, os nia rtf1lto de no"o., at~ lIIe1m o por.
spollda
Seuio de 18.
que a 1I0Ta rtprodllcçiiO delle. n i o degtnllo
OI Que em contrario. se IlIes bavla apresen·
o !Ia. ALDUQCDQUJ:: - O requerimento
tndo. Voto, pOl., pelo .rt. 1' , ullJm COIIIO
que
um " obre $tIldor al"_tou OI. IIlti.
TOtarel por tod. a lei que a meu nr f: de
ma S,,",o, em qDe l i tratou delta -materla,
.eJ lrema neett.lIdDde.
é para .T oltar I.to , COmllll .... o, para ella
Tendo dadu a bOfa, neou ac!lada redigir a emeada; tDas Qual emendll.! PIIreeeme qlle ba dllaa (' a primeira). Eu D(lo. ael
"'" 41JeIlUio; e o St. pmldente
lIlarCOII ,ara a ordem do dia: 1' , at Qual ~1I11 é, c 1Ieto e SUl leltur... (FoI satl ..
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leito). Eu niio le i, ·S r. Presidente,
que I r.I.I dlrccl.4s OU por lo.ctos, entl"\o li tem "
Disto vat1uer a Commls.&ào: eu sendo mem· ptnn de prSdo COlll trllb&lhos por li " 15 1111'
bro della, desdo 11 declaro que não sei o que :.101; c te
crime te COD,umnlllr, (já. dSstln·
ella ha de laur. O Codtgo deterlllllla c dlst!a· goe a tonllllJvlI d:r. )ffaltzllçiO), telD. ellt!\,)·
lUe o que é conspiração c o Que f rebell!5.0, mlllor pon3. Bem dlltlncto, estilo pota 011 cri·
n!l.o li mllls Dllda do Que um ajuntamento 1Ie meti do mero prllpoalto de 011 pra ti car; porIndlYlauo$ COIII li fim de t:J.lcr mal; 5e este que dlfter ento Couta é proJectllr, do que levar
ajuol.4ment o li de 20 pessoas para cima, li COIlS' A rta.!Iueilo projoeto, Que é o '1ue se chamn
plrneilo, e te ê de 20.000, ê rebelllilG. O lacto pOr em pratica.
de lO aJuato..nm tem uma. dcnomlnaeiio, c por
Quer o 1I0bre Sellad<t que eonsp lraeiio
ella le elaaslflca o crime, pelo qual siio pu· aeJn o Illesmo que rebellti\o; ent:lo, legunda·
!ltdo. OI cabcttu, ·porque a leI nio Quer que esta prtDclplo, IUIkI faz tjust:J.r-se patn desle a,JlUltem homens com l:D t e-neào de lazer tnllr 11. COllStltul~ào do Imperlo, CGmo levar a
mal. Multo gl"llode me p~rcceu o nllmero de clldto CUlI teal.4t1Vl! IsIO niio Icmbrll • nin·
%0.000 pesa/laS, p:ml. Soe dar o crilllt de r~~l. guem; ,fJa-sc o !!Iesm o Codlco; elle dIz que
Uão, • por lao :r.l$(!o.kI Que se deve dlstr %00 se di!. consplraçiiio todu u velC5 que b:!. conou 300, cujo ajuDklmcnkl tenha CWl -!lGnJe. C(!rkl entro !O pesSOal 011 mais, podelldo $Ilr
QUb!O porlm aos crime!! pr:r.tlc:adO$ ell). CGIl' um mllbiio, 1'lst o ·Q.ue nilG limitou; e que hll.
sequcDda des!le ajnllOlmenlo, isso'; touU rcbelllilo 10j;0 QUl ehea;ue 1 ZO.OOO o lI.\IlIlerc
mulkl dlltlnc\:l., c Que J1 ltm a pena m:lrt:ld:!. du li_OU. N.io es14 Isto eU!. verdade (om a
na lel; e eutiio o Que ê que :r. CommlsSólo h,1 cl:J.l"e=. noetllll.rl~, mil ~1Il se I'C" CII.Dlblnllldo
de t:lzer! E ' /lrcclllQ dizer-se G Que se Quer o 5)'ltema do Codl,o, Que no primeiro CIlSO
que ell:!. lae!l., lIGtQuc tu J:I. disse Que n10 lr.r.lOu ,6 de proJ~to, ou mcr:r.meate (Olletrto.
seI... (Não ae 00"\0 o re&kll.
e por 1110 po2: lÓ \-Iate pessnal ou m:J.ls par:).
O SIl. MUQtltz 111': CAru.\T.LI.\5: - Sr. Pr~
prt.r.Ucarem OI crImes dOll o.rtls;os bes e 1.41!S•
• h\ente, o nobr~ Sell:ulor eil1 cD:allado em Ha aladn uma elrcumltanchl., flue comprova
tudo Quanto IVRlltoU; ell~ nU nem ê ~lem1Jro
que n~o le trata lC~iiG do concerto, Que ê a
da COmmlnilo, j'lOI'que elta é especial p.'Irn
porl:r. que o Codl;o deIx a aberm. {lu:J. II.S que
1110. O 1I0~re .senador no Q.ue dIsse não leI
~ arrependerem de ba?er6D\ en lrado nessa
mnll do (lue apresenta.r de no\'o a ruesmll.
conspitaçio, e te dtllltlum dolla flca!ll sem
Intelll.;-enela. eereb rln:l., /lua J;\ tem lIaltnte:r.do
crIme nl:;:um e livre. de calUgo; pois DO caSr)
em outru oeea.~jlles, a qual ~ conlr:r. todos lS
re;r~1 d:!. boa hermcneutlea.. A boa regr:!. é de reboiJIio 11 le n~o d4 esta cl rcumStanCla,
o j'lGrquo? Porque já o concerto ~ um crime,
procurar o Iy.stcmn que segulo o !tutor, seJ~
e
portanto o rIgor dn 101 lIeve t:lhlr sobre
em que mllterl1 16r; mas o :l.obre Senado r
tal1o. tem esse conbeclmento cGatu eSb m:í. elle.
O deleIto quO eu acho no Codlgo 6 dar o
le r ln. O ,)'&tema dos r edaetores do Codlgo
tol prlmcl r:lmCnle olhar 1I1I.t:l o ajuste GU prG' cuo de rebelUilo I6meDto quando contort:lm
110511.4 de Sa t~ u\' nlguma cousa mâ; e tod:tS do dlversu po.,oacÕe. !O.OOO Pe!lSOll. ql/nDdo
:lS VHes que esse pro/105!to se mamfesta J:I. ê :J. podo bll.1'er de 19.!lU, e pOr Ino seria (on·
crl:nlno:so, mas qll::.ndo S~ não manifesta não ha venlente dlrnlllulr o numoro, porflue com am
aInda crime, porque :J.QuUlo que estâ nll. peno terco delle pode huer relK!ll1ào; querer p01:t1Dc:lto do homem, 56 Deus ê Q.IIC pocle s.a~r rem que a p~.1a.,r.r. rebe11lilo Hnha 3. scr o
mt'Smo Que couplr:tç;lo. luo 6 CODIr.r. todo o
e mais ntn;uelll.; e ~ por Isso Qnc se diz 11& se rellll%D.f dlltlDJõUlndo IUISlm G !ackl !JtIUIO comwum. Para baver re1:le1llilo ,; De.:tS·
dG /Il"~to. EstA, poIs, o Dobre SClIPdor urJo que a coaJo;ltraç40 te poobl1 em &eIO, ou
combatido pelo 1!It'SIIlO ponto por que IIlIlz por te-nbtl"a 011 conlumllladl. :l.preseDtandoat&ear. VnlllOS ao art. 68 tom que eUc 1'elo : .e, como .Imos lIDl S e 17 de AbrI!, DO ebll'
o que diz o Ilrt/;o! Dfz: - Tentar dtrecbmente mldo - CI!.mpo de Honra". ElltAo
e aelO
~ por t:letolc etc. · Neli ) . E!s aqui temos ~6
colI'nmm:ulo, e Isto ê o que o Codl;o quer
.1I1eDte IIIC1'O proposlto, o ajuste para. li/! fuer I que se d~ para IIner rebellJio. Puece 'lIIe
lima COII$3.; mu m~nlte5l.4ndo-tc por lenl.4tl· pol i que 11. COllUDlSlilo, .erulodo I ' Id~a qoe
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.prtsfDtoD o Sr. DorS't5 aa. 111' prllllelra um llJulllamellto ele certo IIUlllfl'G eloe ~.
emellela, a deve 1ol11l1r em cOII,lderaçOO, pol i eom ' Im hOlltll de pt'lltlear O!! facto!! dc ql:O
Que' uma bI\.Ie .ob ro Que Dode trabalhar I ' trilam OI I rtlgos elo Codlll:o; e.. a 4ktlnet;10
I1lo.ellI mellllO que o nobre SCIIII~or lOllU .ID~m- que eUI Quis dar e udll. mall claro. 01"11. o
bro ~ elll, Julgo QUu lebario ~ge, como .. vt CoeI lgo, Qua,lIdo determlDa que OI ClI.beçu da
d~ IIrt/goa ,-.JaUvoa.
rebell!Ao tejum aO os puul dO!l, é perliu~ pre.
No primei ro Cod Jgo que se tel, elo cuja IUPpõe quu Dlio tol ull o. Ilvnnte; POrque ' t:!
Oommllllio cu tul melllbro, estaVIl lato lIIa!1 eUa t1ve51W tldo.o rim a que le pro,unha, Oi
claro. porque tula dlt tlDeçiio dos crlme.. de rebeldts nMo tJllballl crime nellbllm. So bOu_
traição, dos ele leu ?lfajestt1de, ehamUDdD oa nue uma rebeJllAo plrl1 destrlllr a Mour.
perpetl"lldoa eODtu & ~'Icão, erlmu do Im ebla, e elll1 tas!e av=tc. Quem é que !be hvll1
N:lção, e qU:lllelo o !rllll contn. a I)C:S$OI do de IDlDor .. pun? bto ê tio claro que niio
Chele dll 'lIIet!!lll Nl1çiio. dUl.mo.VI-se-Illu cri· ha Dlaguem Qlle o nio taib:L, :UI a lallloS tm
ma de les:l ld,;ij!:Stade, 4!$tincção muito ne- esbdo 1.:1.1 que lIitO se enteDde o Coc!lgo, 011
cta.sa.rla, le,ulldo os priDclplG!! 40s EIIer1pto- se tlD;:e Qlle le pio enttDde: eu 11;10 lei eODlo
res de Direito Publico e Crlllllll:!.l; porem flse .bllvemos do marebu.r.
CoeI!a:o n~O 101 n~Dto. COllcluo poil Inli'tln·_
O Suo C.\lixr.mo Oli: C.\)lI'08: _ Eu lâ di!ldo ~IDdl1 1111 1II1nba opID I.1o.
.e n:l OUCr;\ discussão Que me Ptrluadla Que
O SII. AUlUQotllQl;1I:: - Do Que dlue li erll Uvre li cDda um de n6.5 !uer a ' UIl cla51I0bl"e Souodor deduz·se Que quem forUlou c l/tIcac!o, U!Ilõ1o \'CZ Que be!ll deflnl5lc OI ter·
CodJa:o é multo lyste!llnUeo, ma. 11110 o ê taa· mos, c U não aCostasse do modo commum
to. como purece. O art. GS de!lnlo OI crimes de eucar:lr OI deUctos, $CIII um motivo lega!,
eb:lllXldos de Intcn~~O e classtllcou-os, mu por Isso QUO o Codlgo CrII compOlto COIDO um
não lhes dCII nomo algum; diz 56: os erlmet corpo lY!tcm:ltleo, Ilue podcrã ler al:onl delati e taH, llu:l.Ildo prlnclplados 11 pOr em leito. no seu todo, ta:l! que eu Jul;o eom tu do
extcuç;í.o, lêm eu;!. ptD(I., e eonsumm:ldol Um ler obrll ele IIIllito lIIereelDlellto. e tIIh:1 de
esb. oulr:l. PrlII,:lplar ou couclulr 110 eouaas nuo vulg:ltel eollheclllleutos. E' poli eonliur.!·
dlrrcrculu c dlstlncus, por Isso 110 que du do POr dous prlDelplO! qno o Codl;:o dcterml.
o arliCO HtA mllllo daro, e IIÁO ê !!Scrlpto em lia bem cstA.1 lutcucQet: de COIISP!rl1~ão ou
;:re;o (leu o o.tl. GI). E' preciso II~O coa- rc!Jcl1:ao; prImeiro ilorllllc este. dellclos .;10
tunellr, o nilo Icr como Quem esl.!i Il'ndo no- el e Dulor :ravldadc, e:L exporlenela tem moz'
vellu; bto todo o mundo entende (toroou a trado que se :lbus~lIdo do numero roqucrl~o,
Icr); telll a POnll. do prlsilO perpetu:l Com trll.. pOrQuo se tem chamado couplratilo (! rebelo
bl111!.os,
o crlmo 10 cOllsummnr. Todo o lIão, I1qumo que O nilo é e por lISO os Ic;rslu·
/Dundo S:lM quo um homem pOde IDtcntar ma. dON!s Querem, c devem ·bem 'determ lnllr lI.IIuntt1r oulro, tem comtudo leu r 11 eUelto ealf lo Que &e dCfe d~comlllur eonsplr:ltilo ou reIntento, e ]>Or 11110 o crhDI premeditado tem be l!!:"!o. e blm~1Il ;KITqIl(', senelo estes cr!llIeI.
unI: penll, o o eoulolllmlldo outra; PO~m o como ";0, multo ;;r.ov<:t e !IIuHo e:lpalCS ~e
Codlo;O. depob de ter clllIdo Dlultos crimes r1ttrrar, e 11IUrcm o;l":lvlllSlmos clamn os A SG-'
e ter IYI~ lIIlltlellnellto eatabclecldo penU' dedade Civil, I!. po:lto d:a lue dlnolu~.1o. pr.!.
eorl"eSpo:ldeatcs • cada um dos factos hllco, elso e dur provJdellcla, plrtlcul:l~ a,ntra elo
Uldoa ou cOluumludos. P.llSOU 11 tr:at4r dOI I ~ que le nao I!iio 11 respeito de olUtNt crI.
aJuntamentol elt homens e diz Que, QUl.lldo mes. S~o e&W II ra.z3es iõcrllC$ (lu e t"<lt:lm
cUe l~r do 20 Ou mds peuou, se chnmarA ~. redlletores dO Codlgo para. bem Clped fl ear
eonsplt:lcilo, e lerl1 a pen:l determinada pSI"II. .. COlllplratlio o :I rebelU~o; eu pelo menos
este ajuntamento no o.rt. 101: ela aqui li. eoUIII ! IUllm o ereto; e deroals tenl-5e em vh~ 11
mala C!lI.ra qlle S~ l)OCIe dnr ; dcterllllDou de. ' Deee.ldade dll boa. 111te!llgeDclll do P:l rngr~
pol, que tlvesle UH ajun tAmen to o Dome de pho 35 do urt. H~ d:l COlutuu Lçao. lIue . d!t:
rebelUlo. qUDdo O aeu numero tosse de 20.000 "NGI CUGI de rebclU40, el:\:.· te podelJl. .uspeSSO:II; por eolltequellcla, o CI"!me de rebeJlldo ~ndtr llJ P.I"lI.Dtlll!I dos Ctdadlloll, erl!. · de
MO COlISlate em outfo taeto mais, do Que em mu lto g-raDde lD t8l'C!11e definir bem o qUI er=.
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rebelllio, pua que Dlo houelSe abuao da to embora. li taNU eUa apret&ole 1I0000U td~u,
<IlelermlllaçAo daqueUe pararn.pllo; e para e multo daeJarllr. eu Que ella attelldeue a
Que Dio 11 bouveue, ae r.lHotou Q.U~ PUlI. ae Que uma rebelUlo podo u..eer de JltQuellO e
do UllU.r da palavra couplraçAo, danrla fortuito tumulto, Ou Motim, qll1.ll40 uma fa·
tU. J6 ler appll~~. ao -.Jul1tAmelltl) eaplLZ ccio exllt~te DO Eltad.o poua de"alrar OI
aJllntameJlto, que tendo
d.e ....1I1tu .. Socledlde, COIIIPQIto de 2G , . Que comp6em _
J.OIII 011 ma'-. Pelo C04h;:o Frl Dce:z ae fê Qu e l ido feito . em I&r para else fim, pode depoll,
~.p.lnçlo ha quudo duu petSOlLll coatorpor 11I".we. dOI ehefe. de 11m partido, 1Md&lll 1111 matar 11 Rei ou atacar .. Soc:Je4ade nlMe _wtlldota • deceaerar em retlellIAo.
CI'l'U, ti logo que bouvor dellundl, d4 .., a ~o tempo da. ConvellClo Frueeu., por •• ter
COOIPlraCto; 11 amprelleodedor l>Orim 40 DOIICI ItI&ltBtado UIII velho, houve um ("lide aJlLD.·
Codlao alter-ou lato, ti a Aalembl~. Geral, que tam811lo, e MIII baver propoalto deliberado de
11 tell!. IlDccloo.do, uselltou que era preclso lumulto, 011 rebeUllo, elle craceu a pooto
do dU NR 1I0000e Maio qU&lIdo • coulplca- tal, QU' aterrou OI OOver1llldOTeI. Ora. como
elo U'eIiIW um u rlt!ter mala Ulllatador, ti 1310 pod e aeollteeer, eu tarel uma emeod&, qu_
JKlf IMO .10 acuo 'fi der um ajuele entre duas a Camata e a Commlls1o tomarAo lUIo con.lllep.euMI OCI tru, RiO muca 1)eD& pua 100;
rac~ Que Ih. meneer, lia eerten de Que ;.
QU8.IIdo, porém, pelo seu numero t!nl' um só PlI.t, melbor e9dl.l'ecer a materlll..
tUa(ltec' mal, alllWltat1or, totio lIecesa-.rlo se
tornou acautela: males futu.ros, IlIIpondo peo cIIo~re Sellldor mll.lldou i MO!Ia a
uu tra.udet, e por 1.10 UI determinou qUI.
.segulnte
Qllaodo kI reuDwelll 20 ou m1Il. pe9.SOU, tE
hOpllZIIIH a peDI oa prOllo"iio dD crime, por(lU podo Dto ser IlIudo 4 &tteltI;J, e n esa~
CQO ha deUcto, nem f proprl~lIte :lUellta·
R ebelllll.o ~ a teutatlva. para le perpetrar
Uvo. QUiUld O l)OI"ém ftpPlU"eçll. cm publico um l lgum ou algllD$ dos crimes mendollados 1I0S.
aeto cora. l entatl'i"a lI1UlID!Jb pelo ajdata· ~~m a porçlo CO!lBld.enveJ de teate armda.
aeoto de pov~ tOrIDudo uma IOIDIDa InOuld/l por um/l racção existente 110 Esta.
de 20 ali pessoas, ellllio Ji Ih(! di ou tro 1I0me 40. Salva a reda.tClo. - CClnlcfro ~ 01111&e lhe chama - RebP>lllio - euo a !;I1lI deu
a provJde=dll. constante do art. 110. Eu PGolim aeerCiCtllwia que esu. tellu.tlYII. ou reFoi apoiada.
bellllo, H daria qulUldo lesse ID;I.IIlfestada
par COQllderlr.vel porÇllo de geute II.tmada, 111.·
o SI. Do_oE!: - Como lutor 01l1.li flllellfllllda por alguma tlCÇio u:lstellte 110 E,..
das Que oftered aOS di" 11 e 18, sou obrl·
tado, 11 a.salm pareee Que bem se espec!tlca:n ~Ido /lInda a dar altunl motlv06 que as ~~
". teatl.U'a do crime, poN,iue pelo facto dll.
dUllram e tamb6m tratarei da materll, Que a
l~Uflo Of. çOIIluJnlDBçAo, 6 Que se dA ~
mo'! ver 6 COUSl por ora de Ir , COlllmluiO.

'M.

crime.
d
AI reunIões lIue lotam aQ,ul apollta as.
até eh.gstlm I consummlr o crime, por'"
sllll dlur: houve IIml eepcc!e de conspltnc!lo,
porque 1:1111, de !O m~1 peuou Ie reulllram.
c dlpob 110 iellll40 dll elDlllda houve a. eba·
mada N!:>elUio, poroqlle .. IpU:Sllltou 'liDa
• /I
porçAo

Por'1ue p.u a liSO neceata.rlo eIl que H vences·
11 a emellda; corno porfm lIio estio nad4U,
11. quest lo é o vencimento deUu, plra depoIs
Irem i ColllmlllSAo; repetirei o me.mo rael~ ·
clnlo que ji ft. e 1'&",1 il me expli co l:IIelbo'r.
O Cod.lgo el tabeleceu e detllllo todos os ·

•• .....
_ •
crimes contra. I legurlll.ca pu '" ca e m_
de povo, t1,lIe II.UlIstl.va o Go.erao,
•• ~
01' _ hlto • aquellu QUI
,
f I
uo QII~ pena. para ...... os
...,
'

:: do Abrl.1 porem mais C·IU'II. o, p!lrq
rllm .01 quo nel!a elltravam a datru1c:,ott!
O(IVarJlO exlttente proel4mudO A'IIlIe
CoIIltltulate, etc. Aebo pola multo ela;a u:
doutrina do CocIl:o; comtudo, se le QU~ Q
" , CoIIImJ u.ii.o, eu nlo me oppollho, v mil

~tMo dlillP08taa DO art. 6S e IlIullltel. QIIII.IIdo d.ertnlo e mll'COU pI!tIu, fel Jogo dll81 b,otbcsu uma 6 ~ cOlltaÇAo do faelo, quando
:IZ (leU'). E' nta a primeira h,pothese, a
l.rII h,pothele 6 Quando a coldtaClio " IDa.'

1. 1ou
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IItrcsta pOlo cacto, IlMoo que YfW,U • eo~III11- ' IIUU-o (l esa.t rol a rllZ.1o po~qlle '0 ml.lldou
mNle, porque eDtIo 1110 til lIuem lhe Impoo o Codlgo 11. Commleello. Lelllbrcl·mll eu lIesto
IIh. & '011 •• Qulzerl1 que me dl llleuem .e Ie <:alIO alarar 11m IIUllIero lIIellor, 111.. blvlll
eo.lleUlIIlIIRlIe .. "eatrulc4o da rll.depeu.d~Dcl., pUto dlWeuldade; porllUI llIIbol'a se p.:uuue
QUIIII tlavla toIIllr c:ontN dluo 101 pel'J)etra- pan 10 011 6 mil, esse Dlllllero lempre Ie~
dore. de tiO honorOlO Ittea.tadO! Nlllruem; Çlllde Plll'l ae p ~lIt reltl todo. e Id sim podemu 110 emto.lIU1 IdmlttlJ'lJll-ta estes dou. tão all1dll. ler 1IUllldoa 011 C~I1S, tolDO ·qul/).
termo., o fiJeralDlO du.. h1)lOtbeet (ê prt- do Ie dt5le euo cuo em U.1114 Clcllde (lU ell)
dlo nnr bem estl. Idu) (111 tio ,j"lIltar li um. VIU •. Aehou ..e pols • CommleaAo lia dU.
lIIuJteaur IIml cOII&;llra,4o, tUII .. apPlI'lCer llculdlldt de estlbeleeer 11m .II.umeta, Plrl lO
em publica. Pata todOll eues CUGt u tabllke fa.l;er um. el....ltleaçID Pll". Cid. Prov\lle!&
o Codlgo peua., esti eompletG, l110 neceultt. do Imperlo, upDdo a 1111 popul&çlo. li VUdo
da mais tinIU.. QUllldo porém 1110 la jl1ltl· 011 JlleDntll.leIlUs. que un&, tomoll eflt. bale
tiQue, lIelll l i mlllltutt, .IIeDl vltr I ettcl1o, e dlMo (10111. CCIlIIO pon.ID H .IIata • deapromil houver Id eGllcer10 ell tre 2Q (lU allIls pea- porclo, e IlIeon'to.leDcla, eu aUereçll estai
.ou ,ara .:hl.tar aQueU. tentathe, Isto f, duu _MS , eou.ald~lo 4. Cl.mlU'1l.. - aeal·
quedo " .oubtr QU h. 11m. taetAo, ;>orQoe pre Que le m:..nlteatllr UIIII porçio de ,000.te
nallCI &e p(ldcm alr tlea crlmel .em a exlt. umeda, leja cOlulderado etn leio CCrtlo retendi de taetoo. visto Que li Que Ie tiU pOr belllil.o, )Ir. tar hlJ;lt I dl.potlcAo da Codl&o,
11111 .eolItecl melllo QlI&lQuer 115.0 tua a .IIome qlle ti seum e6 .~ ullldOll OI eabeçq , 11~ 011
do ledlcilo, por 1110 Que f lima upl(J5io pn. Dla.ls IlIjl,lduOl. A .tt/:lIllda. ba.ee ê: - fUm·
tlud. de lalptovllo jA por um leio pubUce !Ire lIue " IIpl't!elltar Ultl lIumera <le bOaleu
qUI tenba lugar, (111 por (lutra. c1rcUlllltallcla armalo., que eDmp~da uma VIII. ou u.ma
ldlllUee, neste CUO di: o COOlgo Que qlll.lldo Cldadl, havei' erlDle da rtbtlJllo e te'" lutlouTer om lIjunt;J.m.ento. ete., tem eatl. pCPI1 &,Ir. j)UlllcJ.o <lo. e&be(;ao e ,ul)lflle1o d"
(leu). Eatobclc:e POla o Codiga Que o a!Dl. Q'al'lllltl... - Batal dua.!! baile., eu ao oltcreço
pies concerto para UIIlI tentatlv. crlmlllosa. li. c:oa.lderat~ d. CBmar&, pua. 10alU uma
li , um crh:ne, a que podia .,usar KlII
dCUaI, Ilto . . . Que jul",r mal, taUl&vel.
pedfiur; ai.. tl!e qllll que ae reputaue crI·
O SII. AUlEaA. I: Su.u: _ (oFe: UIIl brlme para que ado resultlll.lem abusOll .
VII dl!cul'l(J que 0110 tol ObTido).
DeIllOpstroU-tfI qUt , 11(1 uso de re\ldIHio,
O S.. Au.'I"CAI: - Sou obrl,glldo I to ....
• Delll 1110 era bem prDpordollode, porque .0
nar a fall.r lobre • aI.terl., .,orqlle teado
le aI.ndavam puolr Os eabeça.!, mlll Oeve IH·
BU jll. dado o .meu voto, estou ,",Or:!. penuI·
leader-ee a qu e em IIDl crude numeN, li. dldo que deva 1'otar o colltrario e paI tua
gtallde ImpoqlblU4&de em punir todOll os qUI
o comp&m e por 1'50 ê que o artigo ID.alldl IGU de a!pm modo obrigada. dar as tIWes
pulllr . 0 os ube(u, pela JIll.,oulbtlldlldc "II~ em Que p.ra Isso me fulldo.
b. de pUlI!r todo, os com.prebtlldldos. TodOS
Se ~ proprlo dos u.b!OII o Dludu de apl·
os crlml.IIILI151u '-COIIsclbõllll Que II~O se de1"CJIl IIlio, alulta PlIIs li • QUal o oão pl'f1ume
~JP llea r ôLS Ptlll' 11. todOll, (u.nda o nlllero ler. QUlllldo a.!! tllloll • primeira 1'~ sobre Il
tOr ;rIlMe, QII&II1o mais IIlIdo dO 20.000 J)eS- aloter le, eu, COulO nlo IOU "nado eIIl Ju·
&0111. Se se ' de-sle, por ueID.,]o, a peoa de rl9prudeocle, eo&!.umo lIestal allterllll IODlmorte li um.. popu ltÇio eommet'-e UI crlmo, pte t1rmar (I !!Ie1l 1'ato 11. oP]1I11o 40 alSU IlS
lalJ)(JUlu! erl Que uma pOPlllac:ãD l.lllelra lot· 1I0brel lIealbrOll di C'OI:, em qoe IUPPOllbo
treue tIll pllll&, Dor lua ube cllo , obre OI but.lUlte IlIteJJlgencla a boa. "; lEIU COaiealJetII. ·EIIe ê pOis o ay,lema do Cod4:O, / tudo IIUOe4 despreulldo • mlllba lllte1l1gOll(tlZalldo Ie Illllltelll lO, U 011 lS 1I0lllenl 11 110 cll. SegulodD portuto esta alueb.e, e e pOlialuo'em para C(ll'Dmetter til" e UH erlme., co 6Studo qoe ri. da. ·m&terb, 111 uaeato Que
tem eatlla .,ell" mlrcOdIll fi quaodo SI aJun· 06s 1140 .temos lIeeulldade de bollr 110 Cotem :0 mil, nto tem peUll tIIl~ do Que OSI dito; o para ale poder firm &r oeste " r locl·
cheles. e como li! ClllI.Ilderasse este IIUJllCro pia, ,..mllS " r quo" 011 1XI0000T01, .por que
28 mil multo ,""lide, julrou·se preciso d!lIIl· nO, entramOll I tratar dileta Idb e OI mot!o
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:iCssil.o de 2 l de AgoslO
(ltu), Isto
O'OS 911<: D.~i po4l~m In~w:lr :t fue: !l1;umll o",,,m, tem I.!I eegu lntes Pe!lU
era .. IONO o Brull tlvtIH I !nteUcldacle
!lltetaclo.
l'rlmelrllnlcnlo seria receio ~e que o Co- de ter uma reslaurucio, COIIIO a Quetlalll eI!'
~I,o 1l~0 IIbrllD,eue todas as 8.CÇÕes. qu e p0- toa hOIllIIl' de 17 de Abril, &16m dilto JlÓdc
dem ser ju!,II.~as erlmea; e em aegu ndo lu- baver ullla cOlll umm.çlo p1relll! de fodo,
ga.r p6r o .CodllOO em harmonia. com e 0011- como a que bouvo em Penambuco, QUo foi
stltulcilo, Isto a, C1tlb~lccer o caso, em que consu.mmllodn, por leso quo a MODllrehls foi
se doéosao a PMllbUl~ade ~e se leuntaulII U d!uolvlda, estabolKlda I Roepu.bllC:l, etc" e
gnr1J.llt1u dll Oonstltulcdo. QUmlto ao pri- qUlll1d o houve 11 re1ntegfllcio do Govera o It,
meiro POlltO 4a 11I1I.1yu, Que 611 te.ID leito 10 cs!, 4evlllll 011 Ttlbua ae, punir Com I PMlII
CodlCO, ,lllQitrl.se lj uo do h1J. lI.eçAo alguma aqui detlgl1ada para o lido eoI1lUmllllUlo se
que mereo;a pn~ Que a iio esteja Del!. c1.,. j .1 exllUue este Codlgo. AgOra model'llllllntc
alnClda com a IUl compe.tel1te pe:ll e POl temos HQ mHm.& clreum.tlllclB UI Fel"
e.te principio lla411. telDOS I boilr 110 00<11;0, Illm buco o ~, COIII a dllreffnC3 Qu e 1I:l
O secu ndo POl1to é I caUaI dll BUSpe!lsiío du prl:neln a tellbtln. nb se eonlumlllou; mlll
prantla" ae se p6h ta.mbem mGllrlr Que 110 Cea.r1 COnIUlDmO!l-S! de facto, pelo e~tado
l1ilo ha IDCOIl\'ulel1le algum em seguir a elll Que se ncba parte da Provlllc!ll, e Isto é
leUr:!. do OodlgO e que ella é suUlelellte pa" o QUI OU elltenclo por COlllumlllnf, Nilo' logo
COUOMar a sesurançll. do Eõt:ulo, como dr hllpon!vcl, depois de rcstltu! do o E.l:1do .t
f3eto póde, legue-sc Que tambem por call! ordem It'!I::ll, Imporem"Sl! todu nl penas pres'
principio nlo It:1lOS aece~sld3de de o nltt er!]I1.111 no Cocllgn p:lr:l os eOlllummadores de
TIIr, Eatou PlJII persulldldo Qoe as dlWeuldJ hei crimes, Qunnto 110 Que tem luccellldo
des (Iue se :lpreselltan.lll deixam de existi r : entre 1161, Isso $lo menu tenlltlvlIs, e 111
penal, Que Ihel são correspondentes, eltão
11 prlmel r:l t, d,l Idb que se tem dado d .
palllvn ~ eon$ummaçiio - e 11 ugundll e ~re:ldllS 110 COOlgo,
:l Idéi d:l dHfieuhl:lde dll reulllão de !O ml!
A ·toopelto POr~m 4:l dlf[!cllld:l.dc de sc
pess01S pu:!. .JI~er nessc caso ter • auspell
~eu Djrem !Il mil pess,o:,.s, ~ proclSO olbar P:lrl
silO dll; g:lrl1lltlu_ Ora, eu direi (l1I! ~iil1 achO o :nUgo 11 reflecUr; olle 11110 ul;o que "1&
nellhum. d e5t~s dIWcllld~d l)!l; ]IO~ue, qU1I.1I l~n: 20 mil bomellS em IIrmas, porque eulo 11. prlmc!r:t., 11 Oodlgo !m)Ôe PCIIII.$ aos cri nhoeo 11 dlWouldnde disso e mesmo qu, em
lUas publl(o~, !\lU em dUM byp.otbcses: ~ prl, ~unnto esu\'orolll el11 :lrlllll.!, I1ll1gUO:ll póde
melr:l, ' QulI.n~o 'I tolnl:l pt:l.tlcar 11 a~ao t tmp6l"lbcl a pOIlIl; logo porém quo forem
como ac teatll? Tellt~,se com !lIetes, qUO!'eIl' llebcll:ldos e \'eocldos tcri!. :l Imposlcão deUII.
do pntLea1"'$o 11 llecilo; 11 segullda, é (IuandG DO Jucar, O IIrtlJ:O do Coell;o não exl;c aoto
se COnlumlllll, qu ~ onde est~ 11. m:!.!or di; putleado por 20,000 posseM, alltca quer
'fl clildade, porque 11. tentativa (; :!a:cU, ma.
:no,mo qUD OI notos pn,tLados por 20, 30 OU
COll.lummat!I.G ~ dltricU, visto que é p~r em ,lO pesa0:' quo sejam podcrosa:s, que poscxeeu!!:Lo o Projcclll cOllcebldo. E' $Obre Isto 5:1.m obr1;:I.I' Ullla VIlI:l a se:ulr a. IU:l
f1uc tem b:l.o'jdo duvldu, pOrque I' tem QUe. 00101110, e Que a popu!:lcilo dells !nça. o I1 Urido dar dll'cru! defilllç6l!$ da l.ent:ltLnl, :lIero para se d:lr 11 drculPstllllclo. de sert!!!
quo :lcM IC púd~ flroprlamente aIlpllC:lr esse pU l11dOl OI cabcçu; mas comtu~o oilo é preo 3 o 11 de Abril, pratica, elllO Que tocbs essu pCSllOllS teabllm com~et'
nome aM casos
dos ncat:l. ClI.lIlta1;' bto ê que a telltatlva por ti do o erlllle, basta só a. exlltellc!ll do !aeto,
lactos I) nOSSO uso tem no O~igo Il pell:l. de e ~ nnte cuo Que o CGdlgo perlllltlo que H
5 a 15 alln05 de IIr!,ilo, etc.; Isto ê telltau~a alllpendllDl ns garanUas, o que 6 multo rat cto A$:or:l Il cotllummaCâo da tentativa 10llvel, O artigo aa. ColIsUtulcilo uILo problbe
.•nl0
e 11tOIll" pen:l alguma, esta. ó 11 des [guaId ade': esaa l uapel1llo tão expressamente, e talvel
QUIII ê :l eOll$um:lllaCilo c Que pena um? E prov!eaae o hllver " perdido UIII certo temor
que deft haTer disso, da laUtudl que o Goclectrullldo a OOllsU tulcio 60 Imperlo ou l U"
vefllO paDl40 deu a ease partgrapho d:l. CoD.talldo PlJT algum tempo I f6rml. do Qoverll'ci
.tltulc1o. O selo da suspeDJ!o 1110 6 tAo !:l~e,Al ; .110 aClo porflll de se restabelece,r a
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.1:<1 tOlJlO ~ IUPpiie; UIII iPffildellte oJe P.roo Codico d[z Que, reulIludo-te UIDa. PodDcta Dill estA autorl&lu!o ~ara I"", • pre- 1'OOç~O ou 111.1., em numero de !o 1'011 pedso que I Ifgur.-nça do E!tado e:dJll esse soas. OI caboçq d tsle alUll1.a.meuto, a que
ultllQo reme1llo Plll'a o GoverDo IlDçar mao ebllDl:J. rebeHliio, lel"'lo punidos., Ora, .. qui_
.delle. dlDdD iSopoll COlIU. A Anembl6a; • nt:- zermos 8I11CDda.r o Cod[go da .maneira, QQU
CO$5arlo QUo haJa .uml rebellliio elD. ulll" \'em uo proJ.eto d. Commlsdo, acho QUo por
poUCllll de VllIu ou 1'0\'OQç~ separAd .. ; o um:J. pnrto 1'O\mos tuer nlodn lIIeDo!'"&t OI
Qu e p6de, 'verdlde, fUl!lJIente acontecer tastlllos, QUo devem aofI'l'tr 09 nbelladOl;
OCJ!\0 agorr. IICOIIt8Ce no Curt,
onde du.. porQU8 como a emenda quer que rebelllilo aeJa
VIUI.S esblo debaixo do dOllllnlo de Plllto a coll5plracAo 1't!lIulda 11. .eto, 'que-ltl Que
Xadeu ., du quata o Cal'irr tem 3 Frcrue. serio 84 pUllldos OI calleçu, quo podem lei'
zlu e em roda COOIa mals 6 ou 7, Que ~ dou!, flCllllto OI Oll l ros 100pUIles. O artlro 6S
os seus Termos comprflieodem mal. de em dlI Que qll&m lelltn dlrectamente ou JIOl' f.mil lH!uOQ QU o 8e acbaro em cOOIUlltmll~O ctO!il, etc., leta pUDldo e 1100 d[1 Que .erilo
de tentativa contra a CoDltltnlçiio· e 11 ordom Só 05 e&beCII, 111" Ilm, que IodO!! 80rl\o pude Goverllo estabelecida; mu oem "Dr luo nldol; porém challlllldo-se a. Isto robtlllao,
ia deve dar em caso ur"elltI.!sIDlo; 00 Go- vlr~o 56 os o:a.btçu • ser pUDldOli; loco a
vuno paliado porêm, como já. disse, dcu-se cOIend. va.t por ule lado contra aqulllo Que
ÇIIIde Iatllnde a Isso, e n~o !lO sobre a lu... se Quer, que' Dão deb:u nelD um 1041Ylduo,
p etlSão dU ,anIlUa.. como o ttIllpo d~ dura· Que praticar QulliQucr ac~io crlmloOl&, Im_
çio deU .. com o .. ue eon!ll',,'"Ulo loro.ndlr cuto pUDe e p.orlaDto nlo deve p"sur esta em,n·
tetTOt II.prlllclplo, Que depois li!! fC!1 desn· ~a, Nlo eulrarel outra vez a alUlJnar o CoUCflldo. :Nilo deYfIll porém Oli Cldo.dioJ re- digo, elle é multo methodlco; e t1bl 8C vê qu'l
celar-te -dl.uo, porque segundo .p. leUra. do 41' para toclu as II.C~6et, Que se podem prOSUlD.lr
tlgo, que tem em 1'lata pra4t!r a liberdade, crlmlnosllS, u peD IU e-s tilG Ularcadas . Depol,
a scgu:rallça. e 11 propried:lde de ~a um, li do (I CocIlgo estabelecer e$w escala.s 1I0li criI 1D.e!0lA lettra dll Colltt!tulcio ê, qne tor- Mes contrl. I. CODStltul~o, contra o Impera·
relido o Estado perlco, se d\$pellsem algumas dor, tontra a Re,encla, etc., dll Que quem
du fornulld.des Que pnDtem a IIl:lel'l1alfe praticar IIQue1l1 facto, Que seli m u.ma., 10 ou
IDdl1'ldual; Dlo dll que se suspendam as for- 1! pessou. ,eJaUl tll.Stlpdaa.
E' UIII prllle!p[o ,er:J.! Que )lloguelll deva
malidades, Que ga.rlDtelll a ae,ul'lUlça pessoal
e D10 quer que a segu rllD~lI. do Individuo • ter plIDldo por IDtellçGes; mllS aqui de ala sua p rO\lrledlldc eorrllm rlteo, quer só que guma maneira crlmlDl1le por lntenç6eB, t8l.
a aUB liberdade lel' eoarctadll por IIlgum 1'" pell. gt"n1'ld&de doI crimes, COIIIO aiO, por
tempo; IIIlS o trlDt:L<:~ Go1'eruo 111\0 só lua· exeUlplo, attentar COAtt1l. I. CODstltulC1o, e
pendeu ·tudo Q.UlDto diz respeito" llbordade, COlItra o IlOPtradot . DII o Codlgo (leu); Ilto
111" taD:lbelD. o Que teUl retetel1e!a , segu- , uma Jllleucio, Que lU tl1'e, e Que eoIDIIIUO[nllca pl!SBOll e Ilberda4e da NlÇli.o, jâ 111&11- 'lue' a follDo; pon!m dll eUe que QUlodo ed.&ndo e.lltabel_r CO=IUÕfS M.llltarel e l' tAa eommullleaçljn cborarem 11. 20 ptllOlS ou
entao é um acto s~tlo e por liso IUIlIIeUtlldo os réOS elD. proeeas<o e:rtfllol'l110lrlO mil.,
e f6rlL do fOro, e Il to ..eID.Pf9 se pniUclfll p~lbe ~n'lI; mas Que peDIII! PeDa. lIIodlQ\laudo 1.1 -!llio era DecossarJo, pOr1jue tudO fas . VW8 iloU! por nqu[ que um Individuo,
" aeh:J.va elD. ordCUl, Aqui temos a IlIte rprc- lIolo COID.preheudldo DIIQuel!a.s escala!, ê putl~Jo ln~ Que te deu 11.0 Irtlc:o da CouUtul· nido só por andar a COlIYl'r1.lr ou A commu·
çlo, Q.ue tel temer a ,Ulpe!l8iO du g~raD' Dlcar a ou~ u .uas Intençi5e! a reapelto
tIU, por te lul,a, Que ella J!Odla truer a dellas. Diz DIIliI o Codlgo: "J'DlgaMe-bl com·
destrulçlo di soeledade, Q.ualldo UI lIlelltda o mettldo o mme de robellllo quaDdo se r.Qlla pode produllr é, o acabaMe 111111. de- UI1I1111, ete." (leu), o. IIIlD elra que aqui ti
pre581 COIII a rebeUliio, ntlDgulDdo da 50- o Cod[go 11&0 exl,e o. tentatl1'l ele faclo, OIas
t ledaile et.sa orl,elll d. dl ssoluCiio dos Ela· logo que bala. elta r~uD l olo e que' se I;OllIeCem
a COlICcrar P1Ira tOD tar 05 crimes Indicados,
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Sess&o de 21 de A.gosto
JI &(u Isso qlll deUeto I\lqll.o grude; por- I ela. LeI; 011 J qradOli poHim, quallll o o erlme
que quando !O Oq
estllvam COIIeerw. , tem a ImpGli~ ele a1guml daqqell.. penu
do-se em conve!'!", COIIteDtoU"!le com o d1J. blI.rbar.., nunca ellzem que o erlll1ll101O " cu]perl8l-os, 11111 qUlndo uml .vUI& ou mala te 1I pldo, de lll.ADe]ra que E ulE!& rea:f& ..bldl, qu e
COIIeertA.m para perpetrarem 05 erlDletl lIesl. 111 lnglatern. só se executa I peDa de morte
gn4dos, Jã considera. lISO como rebelUio. Da lelta pllrte dos Q\!! 11 merecelll. Logo H
Aebo POrllUlto que o Codlgo' 5)'!ilemaUeo, e en tre tod as as Nações clviU sadaa le telU requ e lI ao , ·preclso alterU-IIe em eoUI& algulUl; conheci do que o rl,or dlUl pellU DiO é que
quando porém .e qulzwe lazer a11:UIIII 111' prevllle o crime, Dl .. 11111 a execu~lo dai Ldl
Dondo lI elle, devia, a meu ver, ser 110 erlm e delulIlos o 1I01U0 Codlgo CODl O estA. Por outro
de Inlurttlç40; porllue elle só o reputOll Ui.. lado," se provou atUO lIue U peo ... IDlpoaw
tente quaDdo ~O fKravos 011 ID&1e le reDota· 1 pelo nOllO Codlgo nlo do as uteb! l':io;
..111 para obter li. liberdade por melo de for,l; l oque tem sucecdldo é que 1110 .e IIIlP6e etIDIS se forem 16 ou 18! Parece que nUllla 10. 1 AlI meMPU peus, lIue elle ma.re&, pOrque
I UlTelpo de 16 " I mellDl.a allI .... lIue I relta
.se tl'~elll ImP«lto e I N~lo 1I!Ir ell"pepor %0, li por 1Il10 acbo que o nutllero 010 r1ench. cOIIbeÇa. que eo:n llto nio Je colll·
deve !aQulr. E' verdade que o IUa.:no Codl,o blam Dl dcllctOf, ellt40 te devia retormar c.
tru providencias pua. I.!to, porque de duat Cod l,o; e lIuJl ser:" o motlvo de "ll1iII " Im·
uma, .. eUIi!II 1(1 levUltarem em IIUDl'ro de i ]lOrem u 'Pellu IIltsles crlmel de ICI.·N~io
20, ou mll l, !t tem 1 pella. de 1II.orte; Je . 40 ou Maj estad e1 de dua.s UDlI: ou é por ea.u511.
meDOS e IIÓ allle&çutll, tem ou trl.! peUaI 1lIa.r- elo Proc'ISO, 011 ê por (auatl dO$ m u~ Ma·
CMU; le u40 lerlra.m nem ameaçlram, a.luda gl.trMOS; se I! por caUM do proceuo, 11(;$
1"lm pelo 111I1ple. ]na.atameuto telD pellu e~tlr.mo, flllallJaJldo o Codl,o delle; e se G
lIlueadl.l, estllldo até lho mesmo prorldl ll', por (auu. dos lrlghtnldO$, eot'-o o remeello
clado.
e,u i lIeste metlllO COcIlgo, 110 Clpltulo, que
marca .. pellU dos Emprtllldos "PubUeGII. PorTem·.. t&.Illldo aqui em IUmult.ot e
r:ões; deslU ullDl.. pódc llaver IIml, que oio UlDto IQ:lID.elOl!S mlobas !d~ilS. eu &(110 que deIbraDf:e euo &(IU I dete rtllhl ldo. Di" o Ill"tIgo vemos tratar de tOUSU mais ueetallltlU: dei.
que 16 Ie di Ieclltlo Quudo le a.pre5eDta temot o Cod l ~, que .,c:i1 'iDnlto bolll e só
certa. IIOrtlio da. I:eate &rlUldl para .. oPJ6r ~epols de elle estar realllltllta tlll IlraUca. ê
1lI Autoridad es oPublteu ou As ordens lepcs: qu e le l16de touhe~r IIITJts SIlo os leU, deIILIS ([ue te posai dlr ullla e5pede de ledlCio fei tos.
lêm .. r pOr esse motivo, comtudo JA talO
o 6 L C.\JIliJ:UIO nl: C.rnI'OlI: - ;P(!dl a
provid enciado, QUIIU~O determina. Que os crj·
llIel, que 010 esuu. mlrCados 00 Codlgo, .c· pa.la. vra lÓIIlent8 pa ... dher que lU coueordo
riio puoldot com um I sela. IlI tzes de prla~o. com U Id!!as do Dobre Sellador ; m.. eu teOtl como tlldo eUl prov ld encildo, asseDtava IIho .Ido de oplolão de se ~aDOVlr al"'llIa
eu que DÓI 040 elevlamas agora botar uo Co- COUSl DO Codlgo, .1110 obstaDte e!Jtar penuadigo. A1ruml' coa.... 119 POdll !Uer I rel- I dlllo Que por ora nio .. )IOdem lUnar eJpeito d.a. pequenez du lIeDAS; mu, Seohoret, tas ,ltlDtll" e qUI: nelll IlIflIIII10 a .Uletn·
, lima tousa mui recDabecldl eutre tocIu as bl!!a Geral p6de fue r j,to, por lua que alo
N'lCÕfIS, Que o rl,ot du .penas 010 é quem a.rtlgos collltltueloaaes... (O ~ob", Ondor
pra.vlue OI deltotos ml.l 11m I prOlllpta exe- nao lol OII"do por am breve e!J1l1ÇO de
cuçio dai Leis; e ~Quenll.!l Na.cões, lIue alaelal tel"llpo). PaTa este nlll sómenta Jol,o eu queeon~ervam IIOS .euI Codl'llI peUILII rll:0Tos", oiío h.verta. Inconveniente algulll em refor'como "CT~I grafia, I lu,lr.tIlrn.. cujo Codlgo mllr OItc artigo. Diz o parogrlpbo ela CO_D~
~ batbaro, leoD teeo-llles DAo serem nunca. lll- Itltu l~40; ·Xot eaSO$ de rebelllAo ou Invalll
pll clldu u penu. Xa. In,latelTl!. (IOr6m I~ de Inlml,oa, ete.· (leu) . Niio o(eDl portlllt~
gu e-.e 11111 metbodo lIIe] lIor do que entre néw, . \I&I"lgo nlgam a deterlUllIl\~lio de -rebellllo,
onde os :VI,1I trlldos arrogam a a.1 c ar bltrlo pOrQ.ue .. ICllSO o Governo bouver de IUIde da.r uma pena menor; 11 porém u10 , u·! pender .. p.TIDtlU, b;"to d. verl fl e&He ee11m, o lh;1K.1"11do é o mllll accrrtmo executor I us e\1'cumstaadu. ([ue exlgera. a Coastltu l··
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SeliSao de 21 d.e Agosto
,lo, d~ quae.; !lo!! fll dependente ~ provi.
dend:l do Governo. Por-!ll1to 1I/I~me que
tegllndo o '1$mplo de outras N~ Qu e DII.~
tazem Itlo dcpendUte dc UID numero ~rto,
pelo abslH'do de que
torem 19 !DI! homeu, J' 111.0 6 rebeJUlo; I ConslltulCi-o po.
dera, vllta dhito apontar ulDa .Idéa nopr!A
para eounclar I aueocla do Que se quer.
Neste .eo1ldo i6mente é que eu voto por
lo ...

.e

o sei: pOr(!m com o lJerubro oi" COIIIrnlSSllo .
~ue ap~tou

estai ernGlldat, eu lIio tI'e
IIl! em ,I.ta. O 'rUgo da .UJpellldo du
/:OruUal está mui bell1 rediGido, nell~ CI.
tAo tJpllUdas todas as dro.tmllanclu perfgO"IS, eID QU e eUa póde ter lugar: um la.
drlio por c~e1D91o , ou multoa roubaodo, 11.0
rOl'mlJll rebellliio. Delx~os porém elta
QuelUlo, e vamos a olltra.

E.ta dennltii::l de rebelUào lUA O1lllto
O
.A,U'uQO!:l:qtil:: - O nobre Senl.
dor, que .cabou de rlU:lf, o S r . Altllea r, boa, DI ... ell allnca ' concordarei com ellll. O
t.llou com toda I eucUdio. Niio ha n~tt. Codl,o cio Ie explicou be-1I, POrQuI deixou
UIII. davlda, QUI vem 11 ser sobre a fOlUUm.
Ildade II,uma de se bOUr no Codlgo, nem
lIIa(b
do dellcto, e nio do tIINo, como eUe
lIlesmo l precl$o a1ter.I~; porque l i e pa,.
. o Goltrno lenntaT ~ p ranUas, j1 se dI_ diz : porque lima rebellJio 116de atar feka
que eUe o n10 PÓde flltr, por Isso Q~ lhe ê 011 talff4e, o que 16rma o deUcto, e o tacto
opmhlbld o pell Lei da Regeucla, agora Ui ê nlo lIe consUlD.D\ar. Quando Ulll hOillem por
para o Corpo 'L eghlaUvo o POder laur, nlo e,;~mplo, Quer matl. r ou tro, e !be d:1 um tiro
de que pOr fortun a elJe escapa, o 'CTlme est;1.
.';iio lJso preel.o Ir no COeIlgo; PGl"(jue 11
(OlIlmetUdo,
mal o t.u:to bc!o nllo tol con·
Cor po Leglslltlvo póde altem r as LeIa to.
slI'mmlldo. ': 'iio concordo poli com o artigo
dai u v~es Que tOr eo:n·en[en!.e li Cltll5.l
publlcl. SII'JIPoubamos que eDl !'wn VIll, ap" "sim 0:01110 eHII, POrquc deixa ampla facul·
parec: e UDla rebellJiio, te o Corpo LeglslMlvo dade. (O r esto do dbcUNlo do nobre Seul·
fior 110;0 foi ouvIdo) .
entellder Que e aeet'S4rlo le.,Ul.:I.r ... gulUl.·
O SN. CAa:;t."l1IO DI: C'\lfI'(lI!; -!PedI a
tln, p6de o tuer por uma Lei. O CoeIlgo
.penal o qUI tem un/umer.te de vldOllO ê a P'[1VI'II )lata comb.lter 11m prlne/plO . pre.
dlstrlbul~rio do ProetiSO a respeIto de cer- lutado pelo IIObre SeIt:J.dor o Sr. Albuqulr.
-tos llld l.,lduos terell1 penn eOID trabaUllII, ~ue. Dlue elle que li Auemblb Ge,,! podia
estabelecndo UIllI d ul;ualdade lI:ull1O &!"lI1I· em todo tempo IUlpender ... . ;:tnnUnJ, ~ I u.
de; porque o !tomem Que 'l"1'e de tr'lIalbar da nilo se dando as e/rcumltaoclns pITa 1":1
~mo já. ,,14 1lC00tumado 'o
Uabalho, ae- e,;[gld ... : '\lOrQue tazla ll'!Ila Lei, e [e\'~afQU
IIbulIla PQII~ tem coin l eo, o que Ilia aCOIl· ~I garantiu, 00 por outrn Lei. feita Geroe!s
t eee com o homem de uma e~uca.tão dellca· do crime commettl do, ch~mava rebelll:1o
d •• Em Quallto ti() mais o Codtgo (!Xpen ~ eu li~cJl]o. que até então o não cu. ·fllo nii.o 6
eIactl.mell1e o t r .tema que se deH:! 1tJ:utr a ('saCIO; a Alsembléa não póde luapeader ga.
",peito d.. '1It1Ilt!nI. O Corpo ,~.iatl,o r~ntl .. Ui 010 nos casos mn readOI na Con·
116de , ulPeoder POr UlDa Le!; porque a Con· Ul l ulçio; ponlue os ~nlsos Que d ~lI ... tra
stitulçio dll q ue se podem [evllDtar as p. tam, llio artlgce CoUtkuelOllles. O 'n obre
Talltl .. 110 cuo de rtbelllio; e que d qu e Sen~dor ol,ldou-5e de que a Conl tJtul~in d!z:
demOll'tra que h. nbclUio? E' a LeI. Não "E' COIIstltuelonl1 o Que diz respello. ete.·
'haveodo POli lacon,utente al/:Om, por Isso (leu o IrtlgO 171).
qlle at'SteI 1! .nDOI o Go'I'etllo aio p6dt
Agora qUlllto ao que dllse o nobre $e~lIlPendtr pranUIl alpru.. 1l8lll estando 11 Dador.- que me prece'J'eu, 11 r"pelto do CoCorpo Le(lllat[~o Inb lbldo de as SUSllea der, digo a~o ImpOr peoa senão no. ca bt(JI. res-lIu,"do a !:aU84 publica o exigIr, ê excu!l.ldo ])OIIdo, (lue o 9)'!.telllll do Codlgo n61l rol pua
trilar da DI,t rrl a.
delxnr fll1pu lI l'., elites homCIIS, ma. ~lm paT.'
O SL Roo~IOl'XII
DE O.\IU·AtllO: - .Em. II.,rftr I oSoclerl~l!e de taler um ,"1IJe .ID D[
obar. 115 dlp que o Codlgo é ,multo bom, COIDO seria o Ulltlgo de u.ntOll membros
eadA um peou como Ule )llrect. Se OI org,· dell • . O nobr e Seaador bem Ubt !lU'; :I Lealudo. " do Codl!;o U"er~m ou nio em '1114 ~blaQ40 p. reco cruel, qU3adll :I p~na se ~'"'
o artigo dI!. ,u$pen!l.~o ,h. glr:tntlu; tu ~ tende 11 IIIl1bares de pesseu . . NÓI ,·lmOt\ o
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Logo este Codl;;o tC"lll hnpertel~l'ies; maiõ
COIllO :!gora. so tral:l, dl$so, pBSlW"el 11. outra
qunndo oIlll Pr~~a de U:io 50 nU:r::wa eom COl1~, sempre comtudo pedia a prudcnela
metralha sobre os Cidadãos, erucld:ldo Que quc esse Codlgo fosse remettldo a uma Com,
nem mesmo o gr:',o de lotensldlldc do crlm~ mlss.iio; Ilâo quero trntar da onlem e sys·
torna desculpal'cl. ·Portanto, se BC rtunlrel'l teUlB. 'nelle seguido, ::lilldn que uma C0118a ! '
estaB ~O mil pessoas, não 80 delta de alllDb· ordem, e outra {Ousa !f srstema, afloDtel só
tlar todos pelo princIpio a Que se rccorreu, uma das (ousas neeessarlos IIOS Cod!S"~ Cri·
de Que p~la lJa\'er uma rucçii.o, mu Sltll mlnaes, que t grndunr u pellu; se se Qui·
para que 11 Sociedade .niio slllta, esse mal, zer C"Scureecr ISIO, eseurl!(4-5e, Dl8JI sempre
"'io sInta um desfalque tio coosldera\'el em será preciso ,-cr,se 11. pena' capu de remover o
~us mClllbros, c pnra 16S0 é que hn II.S am·
réo do I"lelleto, porque se eUa não ê capaz, ~
n/stlas. Ainda InsIsto poIs na minha oplol"\I defeito do Cod!go, e de mais, ê 10Justa, e
que ~ bom Que se emende o artigo, mas é 56 nisto é que est.1. a dlf!leuldado que ba no!
pelo prlodplo quc jii disse; porque aubsls· CodlS"os Cnmlllaes.
tlodo o arUgo como está, eu vejo Que p6dc
PasSl\rel aGora. a. oalra couu, que é a i!l'
haver a nlli:l:ssldade de se suttocar uma re. teUlgellcla quo se tem dndo a este :l-rtigo
bo!l!~o, c a Assembléa Geral niio o poder fa· tem $e dito que nelle sli se traia de teDt;a'
Ecr .
Uva; cu porém digo que Dlo, e que Do!"m ~
o 511. lf.laQul7. DE C.\II.!.\'ELl.ASS - Le. preciso vi r (Om ten-tntlvlS em cada nm dr.;õ
vantlJ.1De Sr. Presidente, porque ouvi cous~s crimes, e tanto Dão é precIso, que Dio é ne.
lJOlIs com Que mo couformo, e outros com que cessaria declarar se fOI IlOmlIlettldo c-,m dolO
discordo Inteiramente, aegnndo a 1I1lnha rraca porque ~a se entende Que bavJa de ser com
Inte!Ugenda. Ouvi elog!lIr o Codlgo, e pa- Intcntão de !uer mal; agora da. tentath'a
receu-me Que o elogIo não vinha 11 pe!lo, por- , neCllssarlo "fazer Isto? ~ão porque J:1. estfi
Que nlnguclll combateu o Codlgo. dlzeodo Que derlnido o que ~ ·teDtatlva. TentatIva dá.se
elle era m::.o; eombalBU-se sim um ~rtlgo todas 11$ vezes que o criminoso niio eGnBumon
dellc, Que é este de que se ~rnta; por isso o delicto, não depcndcndo delle esr;a fslta de
qua o Codlgo póde ser multo bom, e ter um rODsummação, não provlodo til ... do seu arartigo m:1io. \'!5tO ser obra de homens; eGmo rep-cn4Imento, lIIa3 sim por IlIeonve,olcntes
porêm se dIsse Que elle era multo bom, eu eHranhos á sua inteoçiio, verlli oratla, o
mostrarei dele!to nelle, lIue o ·Senado toma.n\ crur o tiro, eis ~Qul o que é tentallva, é
corno il.ul~cr. D!~ o C~lgo neste artlS"o 110, pôr em pra-tlea a vontade de commetter um
que o crime de rebelllao verl!1cn-se Qunndo crime, que llilo cbegar a COIlsummaNe por
.e ajuntarelIl PO\·oa~ões, que eGll"tenhalll de um acto. que não dcpende da vontade do W·
20 mil pesSlmS para cima. pa ra perpetrarem pctradoT, .mas de cousa estt3l1ba. QUlI.lIdo se
qualqudt dos dellclos, que estão meoc!olla· tr~tasse tle um crl·me e se fizC$se a deslgo!l.·
dos nos artIgos G8, ~, 85, ete. ~et1:uotarel ~ào dc teotat!"a, serIa Isso para gradua.r a
eu: todos estes delletes mencionados $io pena, c dizer: se rOI só o crime "er[)etrado
Iguaes? E 10 não ",o igunes, é de Justlca pOf mer ... Icnbth'a, terá a POlI'" de tanlo;
lIaver a mesma pena para todos? Qual ~ ))OIs "ão porque a cu!pablblUdade <lo que fe~ a
a. perfeição deste Codlgo, Que não ;Tadua os tenta.tlva sela mellos do que dnquelle que
dellc109 coro as pcoas correspondentes! Por' reallsa o deJleto, mas ~ porque a SocIedade
que não se apresentou em cada um destes lliío foi tio oUendlda.
artigos uma escala dh'crsa de penas! PoIs
aguellc qu~ praticar rebel!llio paTa deslhf<l' /
'E' bem ve:rdatle o QUo dl~e:n muitos 110nlsar a iPeuaa do ImPerador; lU(uelle que bres SeDadores, que a Ilala"ra - COlI.3ummar
praticar rebelllilO para mudar a sua ~YIlU'I- foi {IIal oPPllcada. no CodlS"o, Que dcvl:l
lia; aQuelle que 'Praticar rebcillil.o slimeole . cmpre;a.r o term~ - reallsar - que Quer
par ... de9trulr um artIgo da ConstltulCão. telo dl~er pOr em actao o projetto que tLnbaln.
o mesmo crime que aquelle Que pt3t1cn r Te- .~o Codlgo escapou Isso, Rlnd ... que aquI no
DelUão para de~trulr toda a Constttult"o? artigo G9 parece conheccr, e querer remcdlQf
1I0rtor, Que InSllirnram os factos acontecidos

li. N:U;iio Francezll, durante a sua revolução.
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eSSIl fnl~:J.; diz (I artIgo: -,PrO\'()(:.lr dlrcct:r.. mil combatentes, t.em pelo ruello~ 2aO mil al.
mente 11 'POr f:lCt05, etc." ('Leu). Orll lIqul mas. e li por 1150 quC Cu II.pl'ro\·o este 3rll);<>
ncst:r. ulLi'IUa parte do aTtlgo que dl~: ~Sc ou emendtl. dll Comrnls9lio, porque o nunlcro
tal ded~ratüo se \"crl!lear, ete. ~ li faz dls· de ~O oI)l1l ~ relativo aos ellmbllteotes e o mc~.
tineçilo de Intenção e da rellllsação; porém mo arCII:'O dIz: (leu); logo rIU nbstrllCtão d:l.
con,umm~ r o cr ime, quer dizer lovl1l-o 11. $CU
popul/lç,;,O, que ha. c conlldera ulIlcll.monte
cCleao, não querllildo dizer que ~enha con· tl.lj ucllC$, Que s,;,o C':lpazes de tomar arlllas
sUlIlmndo o ptoJeeto; eonsnmmou o crime, para perpetrar em tae5 crImes. ConsIdero
como disse n-ElI nobre Se0:l!lOr, mu ndo eon· lIortaltto ddeltuoso o artigo !lempre que exija
sumlDOu o Cneto, a que se propunbll. Os qUI! ,,~
por exelDplo, apptl.l'ecerllJll no Campo DO db
Dlne o nobre Senador Que ê oecessarlo
3 de Abrll, ou em S. Chrlstoviio 1'lO dlll 11', WIlf('&T numero; porque aão se marcando,
consummaram o seu P.roleeto, que era p~ p6de dlU'$ll grande abuso; mas se elle Quer
rem-se em certa attltudo aasoatadora para quo ae estabele~a numero, diga eomo se b.a
eoose:ulrem certa cousa; mas niio eODSum· de orgll.nl8tl.f Isto, como se ba do sa.ber se
moram o facto que lotenta\'l.m, que era des· esto'\ completo li IIUlllcro roquerldo, ek.? Logo
trulr o Governo. Com eS11l. de((nl~io ou ex· nlo se p6de tolDar o oumero por bas.e; e qulll
plleação ttca. Isto mulú;l claro, aJoda lDesmo li e PubllclstII., quo tratando desta QualldlUle
para o C'II~O da suspensão d:a garn.otlas. Por· de crlmes $C lembrou do numero? ·:Scnhum;
ta·nto eu '!lIe eontorO'1o rom a emendll. do Sr. logo <levemos ,o ó, t&Ulbe-ro despreur qssa
Borges, ou entu.o \'40 toei;;, li CommluAo, eHa basc. Eu podia requerer quo se dlasesse Isto
darli o seu Pn.teeer, e o SeuaAo decIdIrá o por outrll ma.Del". Isto <l, que se classlflco.sse
Que a SUll. sabedoria Julgar ccnvenleote; ~ o crime de rebdllãll por outra tórlll:l, dlzcn·
melhor 1$10 de Que estarlDO. aqui com esta do-se: "Julgar-se-Qa comwe ttldo este crime
Questiio. em eoosequentla da qual até um no- suble~alldo-se uma ou maJs Povoaç(iCs para
bre Senador entendeu ~ue o Corpo Legi~lR' IIcrpetrllrem taes e taes delletos~; talvCll as·
tlvo podi a suspender as gaJ"B.ntl:u Quando sim fleasse bom. Como porem a moterhr. i! de
~u!zesse, como se o Corpo 'Lcglshlt!VO oão multa ponderação, ainda laço UIIIll. terceira
emenda, e peço ao Senado Que as tome todas
tivesse regras para IsiO.
O SII. BOIIot!l: - Sobre 11. questão pouco em sua .collsldero~il.o, e se opaS$arelD. QUo as
tenlO!l /I dizer; mas ll.ptesentou·2e uma Idêa, mande a uma Commlssio. O prloclplo car·
dul li aCII.biJ.r cow o numero, e lIesse sentido
lo que se deve responder; e eu euldo que ~
CDganO de um nobre Senador, que OOIll&odo ser[, a. mlnba emcnda.
p.lI'te nll. discussão, disse Que qua.odo se tr:l.ta
o lIobre Sellador m:r.ndou 11. ltesa
cio rcbe!lliíO, dizendo o ntlgo Que eU/I COII·
i iste na reunliio de \lIDa on mll.la POVO'"lÇileS,
a seguinte
Que tenha.m ~Il mil pessoas comprehendHc
lIe$te numero lDulbera, mHllnoa, velhos, etc.
e Que nesso CllSO achava o artigo multo CO'
.ArtIgo 110. SUJlprlma·S(l o nUlIlero \'inte
herente, porquO não i! possll'el punlr·se a p~
voaci\o ou Povoac3es In~lras; ma! peto-1be mil. - J . 1. Boroel.
4De renl cta oa diSpOSIção do artigo que diz:
-Julgll.,,*"ba eommeMldl' este CTlme, etc,"
Foi apoiada.
{leu). A Quem fIca relativo este numero!
O S.. AUlõCAft: - PedI a palavra só
FICII. relativo ,~ pessoa~ <lue 1omD.II.I a.mllS
ou ao 1IOd~ do. J'ovOIICão! E dQuelles que l&- para responder Il. objectdo do oobro Senador
mam armas; porque do eoot.rarlo dtr-so-bla: Qlle nea.b3. de assentll.r-se, sobre a lotemgen·
- .rculllndo-se fuma, ou !l:1l.1$ l'ovoot óes Que da, qUI! en dei Il. esso artigo; eu acho Que a
tenham 20 mil almas "; IDas niio ao diz Isao; dlrtleuldllde nasoo da mC$llla objec~Ao flue
logo (I numero ê relll.tlvo 4s pes503!!, qu e' t0- apreEetltou o nobre Sello.dor. O artigo diz:
mam nrm/lS pll.ra perpetrarem Quolquer da· "J'ulglU'-Be.ba commettldo egtl! crlm.t, el~. ~
qDclles deUc!OI. A 'Poroatio, Que tiver ~O (leu). De maoelr:l. que rebe\Uüo Dão é mais
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do QUe uma conspl ru~:,o Cul ponto grande, d" llu~cJ n:<o ~I onde UCh:l.r,~ o mc~" pr.l'
I\I'Irl\ue ~aTtl. ell~ lo(! d ~r, nl~p.m ... e po~c~.ijef Ueo. O exemlllo, I\ue apontou, nilo I'CDI p.na
nu" contllnbl<m 'mal$ de 2U mil pc:uO:J.s, aInda o cuo, o U1aJI lIOrq ue le póde lom. r, 11 por
quu n~o \'cJo em flue partc le dJga, que de- uUla ruJlttntlB lÓlI ordens superiores , A VUlII
ycr.o. esta r em arnl~! . Se conSlar lloI) Gon.'rn o uwe ordom .lUta DOmul' DcpuladD.l, repre~lH, III PO\'o;u:oo~ Qu~l ti 1.111 estilo eombl, sen tou, c dlue QUo o 0';0 luln; poIs Mo
nnndo !lRta perpetruc"l o~uell,'S nctos, lindo quadrn pn ra o exemplo da rcbc11ijif),~ue se
que 040 csteJam em Armus, dr,-se a eoospl· db dnNe qUDnto Ic aju nta ~O mn homcns!
ratSo, 0\1 a Tebelll'-o, se o ntllllCro dos eom- !\'Qo pdde Qud rnr. DJ u.e maIs Que le podia
b!.nldos rOr o requerIdo; não ê 1000o IlllpO!. dar um IlJun tllmellto de Z6 mil peuou. selll
~I\'cl, dndo !!SI:! Intl'l1Igl'ncln, que ' a Que haver ;e o~ um,da: IUI) 11 Incomprehensj.
10 póde dar 10 Codlgo, h::!vcrelll eool plra· vel, eu ~ulZI!ra Que te me mosttaalle o e:<em'
~ ..... , e rebellh>U sem b"I'cr passoa algum::! pio OrllUeo. 20 mil pessou des&rmldu. IIÓ
em. untas ... (O nobre orador nlio foi oUI'ldo allpatec'em D. r3 ver U 'IIunlÇ<}e, ou pua Via'
p.or um breve tioaco). T"Dlbern 11;;1) acho til' Sacrl: POrêm qUllnGo !It trata de p.trpell';l.r
,lo 10 IlrJ:ulllenlo. eom Que ootro nobre Se· crhots !.:Ies. lerl. eouu l!Iulto 110'. l'e r 211
nadO!' eombateu li artls"o qUe rOi :lo de5Pl'Opor- 11111 homeDI desarmados no mclo d. rua!
Ci,o du lIenas. Dl ue eUe que cs crlmts Dão Quudo" ~raentnTt:ll ~II NU )IHSOIII par,!.
";'0 Il:IlaH. e 'lue le Ibe, lllP!lra 11 mesma dcalbronll.rcm o 11llptl1Ulor ou ~rs mUdapru: 11135 note o nobre Senador que 14 111' rem a. fQrma cio CoterDo, hllo de aemllre se r
plleam.ae :I todos OS Indlddoos. que praUea.m &rOlad .. ; agorll que u Dio eons'.Imme o crI.
rMoles, c .... ul ~ $6 1l0!l eabe<;:u e a um pe. me, il6de kr: tIOI'Qu e podem ser n:llll,ados
qu~no oumero. c a eu~ bmnens assá5 pOde- por llm:l fOrt:l malor.
Dl ue mal5 que no
tOSCI p:lt:l. reunirem 13IIU!5 pesaoas allm de Curfl .con~u lI;or& 1510; 11'1", COIIIO ie rtl!
pr~t!eArem os ~dos desi;tT\~dOi; Dão ha pooll Com gente IlrlUada; e a VUla Que st decJs'
d C1lisn~ld~d~.
rOll POr PIDto laI'dcl ra rol porque uml fbr~a
Outro nobre Senador apresentou cta u o della domlna\'~ oUI. Logo Quall~O o Dftlgo
~r,;u!l:en to de que o Cl'inlC de homfdd!o dI 411 !O mil peuoaa pal'll de!l:!r a eoutltul·
um 56 bo!llMII ·metetla ~ pena de morte, t' tão abaixo, p.. ra. de.tbronl~ar o Imperador,
como niio merecer]::! o mesmo aqucUe bomem ete" p6de lembrar-se de que fl ClUI 26 11'111
ou 'n ulto, homens. que mat3llscm outros mUI- pnso:ls entrem velhos, menino. c mulb ere.!
<loS 11 muitos? Parece-me Que estc argumeoto ~ao decerto, Ilnlea c l uppondo ct5ó1.!1 ~O 1111\
oada vem PlU o nrt!;;:o em qucsllio: ma.s pellOas el(l~les de ll\'~rcm a ct!ello o crime
filiando venba, note o ncbre Senador Que u que tenta0\, ·Por!.:lnto Dito me posso oonven·
C~~ \so u
ImJlosl~io dai pemu é systema,
eer de QUO a In telllgeMla QU~ o nObro Se·
Uto: e\le d[1; flue noanrlo o Individuo com· nndor dA 00 &rllco loja a verdadeira: antes
metlcr mata de um dellcto, e por cellscquell- me pnrece que elle nppUo !O mil pessoas
ti' estlver IlIcurso elll ~h'elllns penll.S. sorfra eapues de per_pelrar o crI me. e Que se hlio
!\l~loT a o,ue est.1 ,uJelto, Or:.. e$t.~ entendido de apl'Uenlnr com aTmu. Estas hrj\OlhHH
llu e o Indll'lduo que intent.asse a deslbrocl, pol~ cabem tod ll; .IDda n~o l'lmos um ~
l~ç50 do Im perador e IlT:r.Ucl5Se outrv aclO caso dell~. ao mellos no nOSlO Brasn, Is\() li.
lIu~\Quer, deYI so!trer ;l IK'Da nl;)lor. Por· :lppartc:erem hOlllns deurmados a querere:u
tan\() 1110 n~o ~1Il'-r,,~;\ nad:l, e todos os I colllmetter um crime, antn ,pelo coa tta rlo
IrfllmentOil apres.e.~l:Id os eoMra o artIgo p" sem pre se apreHD\&m em uma .tmude
amC'Dcadora. Portanto o .rtI;o del'e ler l"!rW! Que nio proctdem.
O SJ:. B~çU : - O Dobre Sellador prlll- d!;1do leiUDdo a mlllh. ulUm. omcnda.
e1plOa dbendo que rebel1iio ~ (I meslDO que
O S~. RooRZCl.n DI'; C.....\'.U.1ZO: - (O
cOlls~lraç-lo 0IIl POliU! -mlllor; mas n:1o t o d[$CuI'SQ dq Dobre Senador nio foi OII,ldo).
mesmo, ê . OU tl'll. ~ouu.; Dilo,; " cOIIsequeoeh
O SI\. Au;.'õt.' .: - 'EII Dil.O rcsponde~l .
da colIl'fli'l'a~ao '((ue UI um ~Itulo total- j ao nobre Senador, o,ue aab:I de Mlltar-IC,
mente ~parndo, Torn a depois outr:l vts C~m porq1l0 clte bem sabe ((ue o numcro Dio fu
011 MeU' al'G'1lmentoS, e aprescnta hYllottesu pl'C5l:l?\'er o faclo. DI,se por~m outro Dobre
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Se.nador que gente sem 3l'ma$ :>6 se reune Rl!l1clllão não li maIs nad ... 110 qUI! a t'Vu'
para ver procissões; sc o nobre Senaaor quer eordo.nc1o. de von t:tdcs com o thu de bostil!.
o.credltnr·me, eu lhe conto um acontecimento sa r ,
que ê multo dltterente tIo raelo, QUI:
e I'erâ que ])Óde h:wer rcbelllão scm sento se apontou, aCOD!eddo em virtude de~sll. cou.
nrJnuda.
cordanela. EsUi ê a f)uestiio; coneedo Que I)
Em IS2~ quando ClU'l"nlho prl!lc!plou a numero de 20 mil cont-ordllutes ~ multo gran.
dClsDbedeeer 11 C6rte, mandDu dous cmlssarlos de; mllJ, perliultto, lia necessldnde agonl de
:1.0 Cearl'i para fazerem a revoluçfl.O. Quem tuto.r disso? Pnrcce-lUe que nlio: jUlgou'se :,
estnva gov(>rnnndo recebeu os enllssnrlos, !J.ue principio que, pnru n/lo dell.:nr ao arbltrJo
não levlL\'l\m exercito, e ortlelou a. todos os do Governo o dt'lr o nome de rcbc\ll/io ao ql!C
Eleitores, n totIos 05 :Ul'rubros das Cnmo.ras, qnl.2:esBe, se devia fixar um numero; t1iXOU'5<!
etc., para que se reuui~sem eru um certo dia o de 20 mil Jlessoas, e nilo sei Que necessid,l'
parti se l1'atar de negociO!! de gue cllcs \'1- de ha. Ilgo ra de se tratar dessa ooo.terlo.; por·
nbaru Incumbidos. COIlJ~ou-se a cabalar para f)ue se é pA1'II. o Governo suspender as liar:toproc}nino.r um systema llO,"O, o que durou tias, eUe ndo o P(\de t0.1er, e se li pa.ra a ..h·
dOU9 me:tes, sem haver exercito algum, ou semblêa Gernl as su ~pender, eHa o tnr1 qUlLoó:ente nrmada, mnls que I\. -tropa ordlnll.rln do a Causa Publlc:t o e:dglr. Delnmos ]"l<lis
da. ,;ulLrnl~ão; cumprlra.m·se em[lm as O'I"dens esta questiio e lrlltemos do I" artIgo do Pro·
e reun[<»e um ConSres50 de ~oo homens, qtlC jecto da. Conlmlss:io, contra o Qual voto, a!nio estavam a.rmados, e que depois se reU· &.Im como cootra essas emendlnbas, Que S~
ra ra.m par:l SUILS rasas. Não houvt! excU.:IO mandar.1lD A lIesa.
:lJSum, tlÚO h'ou\'oC ninguem armado, não
houvc enlfim mltls n:u:la do que dizerem Que
Jnlliado o debate siI'ctielente, toi
so proclamasse a Fedcrat:iio do Equador; e
a1>prO\'ado o artIgo em discussão com
como a IPro\' ltlcla toda concordo.u, foi ella
as ernenrlas a clle ofterecld'J.S; li. elo:·
pro<:laDl.:l.da. Orl\. agora 5e o nobre Se:mdor
copçl1o porém dlL emenda. do Sr.
visse uma Provinda. neste est.1!lo, nlio ij\lll.'
Vlseonlle de CArrÚ e da do Sr. Bor.
lICiearia lsto dc rebellliio?
liCS, mnndad:15 A lfesa na. sessão d:>
O Su. Bnlll1r.A : - ·Nilo.
18 do corrente. que não passaram:
O Sn. A I.F:XC-IU: - 'E' porque não quer,
tornando o artigo á Com missão, n:l
porque a Provinda do Ceará tem mais de
fOrma do requerimento do Sr. )Ohr·
20 ml! bnbltanLcs c essa é uma !ntelllgencla
QUcz de Cnravellns,
otrerecldo nn
·mesma sessfio de 18, que lol l&,u"l·
que cu nllo posso dar. O fado é este: re~ um
mente approvnda.
Congresso, dlscutlo-se nelle, nsslm como n6s
Entrou em seguld3 em diseussão
estanlOS aqui tratando, e venceu·se que s.'l
proclo.mosse, aulm C()mo proclamoU um s)'5'
tema novo, que delta\':!. por terra o estabe:f"'
cldo, e !e isto não é rebellião, apezar de mlO
O Su. AfJJVQCEUQUF.: - 'Este artlso é
blLver tropa ou pessoa. alguma armada, e nt~o tão absurdo eomo o primeiro: cu nunca 1'1
nilo 801 o quc li c o nobrc Senador que diZ nlnguem qUe se lembrasse nesto mundo de
qtJe o nrlo f, TUO tará tal'or de dizer li titulo Que fasse responsa.\·el )lO!' uma morte um
Que me bel -de dar ... (O resto do discunll homem Que a. não rezo Appo.rece uma morte
do nobre Senador n:u. rol ouvido).
ou -mais e db o artiGO puno.-se por ella o
O SR. !.U'I:QUf.lIQt:E: - Eu decluo que eabecn. de rebelllão, ijue a. nM fez; nl0 sen\lnca 1'1 lima qucsUio tuo sim ples sortre r , 1'111. entiLo mais juslo Jluo.!rem.sc todos os
um debate tão renhido, a que não p06SO dar homenS? Isto cA plr1l mim é Direito edml·
outro nome. senão o de \'ontade de paro1ar. aal de nova Invc n ~lio.
•
,\ I
faculdade de argumentar sobre o que
O SR. CA.IlXEIRO OF. C.\lfl'Os: - ·E a con·
de obrar stlO multo dlstt:lCtas· 5Q. mais ordlnnrla. que hll.; um homem que
- gu I\.
le quer e a
'
.
r
'A
•••• o mundo' deixemos pOI): J. .a-manda maUir outro, nilo (! quem taz Il. mor.."
Isto SI\. be w u o '
cuIdnde de t'lrgumentar e vamos lançnr mt~ao comtudo sortre a m",]].]: pena d,O ru',tador:
nrn. Isso fixemos a ques ,lO. , pois os ehere~ dtl r~ b e 110. quan o IL o!ncn(Ia. de obTBt o
'

°
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L:l1I1 o excitam, nilo derem a.l.tendcr 11 esses
hOlll[C[(J[Oi, de Que vão ser CIlusa:doroS? oD~·

no CaDlPo, filiem orpnlsou 11. rebcJliiio lIi.o ;,
n causa prlIDnrlo das mortes, que lá se ta\'CIII; 10&,0 de\'c scr-lhes lLppUeada a .p eon, zem! Todo o mundo ditá QUo sim; este é um
como CIIUSB lIrJmarln, se o Senado nilo en· nscnt& multo mala importante do que a.qucl·
le, quo dispara o Uro. O 0001;0 QUfl.IIdo el!.
tender o eontrCU'lo.
O SR. BonGES: - Se o :Lrtls"o nio (! ab- minou Citas penas dO DltIrte, fo! pelos prinsurdO, com., disso o nobre Senador, -é loutll cipiO! modernos 11. respeito de crimes polIU·
em quanto :L mim. SUllPOO cUe que rebelllão cO!, porque aupPDz que um crime de rebelé cstnr em acção hostil, o que quer dizer 11110, á3 vnes, é filho. niLo de uma perv.Q1"
com ns armas na mão,. querendo sustflot:lr o sldade de esplrlto, Dlns sim de e11"05 de opiseu pr.oposlto c que ha. uUla ou,tra torca Que nião. Não eat4 no. r:uiio do homem. que vAi
a dcbella; e nesse caso, quem ti que ·pôde roubar e ASsusloar de proposlto, mos sim
e.w.'mhlllr Quem matou Sancho, ou Mnrtlnho1 na de erros, que merecool n CQotemp1açii.o
Demais Impõe . pelo mesOlo fa.cto pen:L de d05 oulros bomba. Foi 96 por este prID~I·
1II0rte a duas pCSSOlls, no chefe da rebeJllão pio, que não qulJ: :lo penA do morte; mas ·
e no p~rpetrador do homIcldlo, o que é n DUIICll pf8:!lcindlndO de qu~ o chefe da TelUeu ver qnleldW:le. O u.rUgo suppOO actc yclta DUO tem crime de <pooa. de morte. Logo
hostil 81%1 acçü,o, logo a.5 mortes, qae haure- Sfl a Assembléll. Ge:n.! 4.&!itllta.r que a petul.
rem de parte a pu!e, nlio póde nunca ex-a· marcada no Codl&,o não é basbultc, p6l1e 1m'!lIlnal'lG quem lo ra.m os perpetradores dei, plIr li. de morte. e todos O! Que se mettem
lu; lio aetos secundarias, querendo os de nisso sabem o peso clil Te5PM!:l.bJJldade que
uma p;lrte lel'ar a rebcI!liío a.vante e os ou· lobre sI tomu.m.
tros querendo surtOCllI'n. Portanto o mlgo
Tendo dndo' :\ bora. {Jwu Ildlndll li
Quanto a mim li inutil, quando nua seja ty·
'IIlseussãe> dest3. · materla, e o Sr.
rannl'3. ou u.bsu1'do. Farei pob uma emendn
PrC!'Sldent.c des"isnou pllra Ordem do
snppressin.
DI:L: 1' , a conllou~tão '1111. dlseussão

O nobre SenadOr mandou
li.

;'1

:Me!!:I

segulnto

Artl!io 2." Supprinlldo. -

do ProJeeto de Lei (Jue per!ll1tte a
livre e5t[pul:l.~iio de juroa e depois
tu.balhos de COl'llmlssões.
Levantou"!e a scuio ~s 2 hous da
tarde.

J. 1. Borge$.

SIi:SS,i.O OI ~2 DE AGOSTO IDE lS~:

Foi apoiada.
O Sn. ALIlt"Qtn:MQür.: - O nob re Senador
que IDe respondeu ao que eu não disse.
CostulDWe a.Qul luvent.:lr argumentos para

DfJcuuaO do proieeto ,olm: a oboli~.(io lla taza
combator outros, Que ·n io se produzlraln,
de jll.l'O'
fu.lndo-ao lLSSlm li questú.o. Eu não
dIsse Que nii.o Se p6de Sllber Quem mu.tou.
FallaflUll os Srs. Seudores: - ~rneiro
disse Que ~ absurdo Que 05 Clbetas da Te- de Campos. 1 vel; Visconde de Co.yrd. S y~
bellii10 sejaM eumpllc~ dns mortes Que se tes; Marque: de CArafellas, 3 fe:C9; MarquCl'
rberclll •. , (O resto do dlscnrso do nobr.:! de ·!oto.rlc1, 1 vtl; BOf'bes, ~ veles: Almeida e
Senlldor ~ao tol ouvidO).
Albulluerque, 4 n~tes .
O

SI. ~II:-;J;UIO nr. CAlll'OS: -

Ptdi a

p:Llllvru. &6 lHL1'Q. tlller uma obseM"atlio sobre
o Que neobtL de- dizer o nobre Senador. Pois
o ebefo d3. .rebelião niio é qUGlll manda r:l·
ter togol Nilo é ello Quem coJltDlaDda.'!' Aln·
d:\ mesmo Que n:'o eommnnde, que nüo esteja

•.\ber14 li. Sessão eom :6 Sn. Seu'
<Iores, leu·se C! :tJlprorou-se a Act& dn
anterior.
O Sr. l- Sccrcurlo leI preseuto 1
Camata de dU3S partlclJ'f:lt6es de mo-

SC!9l!.O dc 22 de Ago!to
IC!ltil1. dO!! Srs. Vet:;:uelro li " ]seonde
de A ICllubra.
Fleou o Senado In telrndo.
!.cu dC'JIols dous OfrlelO9: um do
Ministro da Justl~a, remmettelldo um
d09 Iluto!j:rapbotl da Resolutil.o do Assembléa ~rlll Le,lslatlva, tomada. 50·
lIro outr~. do COD~elbo ' Geral da. Pro,'lncln. do 'Sergipe, creando uma Frnguezla. n;'l. Povoa\:Jio de S. Pedro, na
qual Reaoluçúo a Rogencla, em Nome
do Imperl\dor, consente; e outro do
!lIlnlstro do Imperlo, remm ettendo um
Ottlclo do Pr&lldente de lUnilll Gera M!.
re!a.tlvo $0 numero e vencimento d os
Oltlcllles do. Socrebtlll dsquella. Prcsl·
dencln.
Qua.nto 1\0 primeiro o!tJclo, ficou o
Sencdo Intelndoj e quanto no seguD·
do tol remettldo á Commlssiio raspoctlva .
011D!:)(

no

DIA

Continuação do. segunda dlseU58;!O
<lo art_ 1" do Projeeto de Lei que
a.bule :l. taxlL dO juro.

-

o Sl:.

I "mil

Ilctiio 1I1!1

5tJ

-,-----.d\: "LIa lI a tu rt:l.:1. Q u l~·~e em

d~Jt!"ulr 1:;10 pel:!1 Constltulc"!!s
mdS não se consc,ulo. !lelU I'
COD:&egui r-:te. por(Ju~, COalO dIz o nosso pubIJ·
clsta Oupur J090 do Mello, o desprClZo C1;tá
em 1lI1ltcrlos que ~:l puromcnte civis COIDO
IIS h., e I'or isto o atl;UUlento do. reUslosldade
nnda. vem pura o caso.
L<lvnntel·me l:dmcnto, Sr. PresIdente, para
otlerceer UlUa emend:t o. c~te nrtl~o. ElIe diz:
~O juro Ou premio de dinheiro de qunlquer
e!pec1e, ete. " (Ieil). Por Illn!l.elro entendemos
n(\s o melo elreui1tnte, sej.:l. em moed:t metalJi·
!la. ou em notas do Banco, etc.: WAS eu as·
:lento Que n!i.o basu app.}!cnr 11. dJsposi~ào
deste artigo a Isto s6. Tenho para mim qo.e
o juro ou o premio não so dA jJropr!o.mento DO
dinheiro: por c::emplo, cu empresto eem mil
r~15 a juro, o bomem n quem cu os emprestei
paS-:l·me tambem (em mil rOJ~, Jogo núo O proprl:unente nestes eem mll réis (Iue 50 d.1 o
premio, mtlS sim no eapltal. TOdos n(\s snbemos quo cnpltaes silo va.lores a.ccumula.dos, 11
valores n:1o const:1m s6 de dinheiro: o lavr:!.dor, pOr exemplo, tanto lbe Importa que lhe !10m
tantos.mll ernzndos em esCr:LvOS Ou boIs, como
em dlnhelro, ~Or Isso que se lhe rorem dados
nesta nltlma. especle, elle Irá lo~o comprar,
ou empreglll-o no que precisa. Fortllnto o que
so cmprest.:l. proprl.:l.mente li o C:1.pltnl, o por
eonsequencla. nsslm o dC\'emos dizer neste arU,o, o no 3" tamb~m, parn n:1o hnver duvldns,
o neste sonUdo ea wnndo umn emenda subsU·
tutl\'a deste e do 3" arUgo.

COlU'L:fJuencla

"'Ui! lJJspud~,

c.\.J:Xl.:.IlI.O Dt; c.uu~:
Sr. .PresI·
mostrado quO nâo procedem
as olljec\:ues fei tas para que o juro ou premio
do dinheiro ti que llvre á cou~·enc(i.o das
partes collu·o.ewntesj parece pois que o 11151$tlr mais nestil maurla, li querer tomar tompo.
Quaato II.OS terrorts que n\lui se pretenderam IneaUr, est.1 respondido llWl 5(\ polo exemo llobre Senador mnndou á lfcsn a
plo do~ palzCl onde os juros nio tem lei 1Il.
sczuJnte
suma. que fixe 4 SU:l. taxn, eoUlO nOll 'Estados
Unidos, m:l.S até mesmo .porque n.ós temos a.
experiencln nil noua casa . 'rempo 110UfC em
que exldtlA em ',I;:or csb uxa, acalJou-SC com
eHa, e uln,ucm tLlllou nisso, con.tinuando na
Emendas su!mtitutlvos. Ao nrt. 1". O juro
transacções a lazerem-se sem ella,
ou Intercsso do cnpltal do Qualquer especJe,
O outro nrgumcuto 'de conscleucla do 'c· ser:t n~uelle (\UO IL.S purtes convenelonuem.
neta Ilumo.no quer dizcr que ~e olha com nnlosAo nrt. 3.· QUllndo algum tOr condemn:L.·
olhOS p:lra 0lI uaurarlo" o quo li uma verdndc. do em Juizo n pagar juros de qUlI.csQuer CII.J::1ll todo o tempo eL:ea hIo de ser mnl oli!.. -.
pltllel!!, que não fossom Inxndo! por convenção,
e Isso Dão IiÚ a rCip':lto de dinbeiro, como dr conlar-se·biio c seis po r cento. - O(J{'lleiro de
todos os mala contrnctos: eat3 Intamla, porêm, Call1pM.
que so empõl3 Il<IS usurarios dam d:l!l idêa.s
rellgioSll.> m31 ~ntcndldl11 de outros tempos,
Foi apol:uln e entrou em LlIscussàD
em Que S/l olhava pllrn este trnlJeo como para
cOllJunctarucnto com o art1~o.

dente,

I

já

sa tam
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V. 1Ir. CAYII(;: _

(I.\'ão fo! ouvido).

MAnQUEZ DI:: CAl!.\\'ELLAS: -

Sr. pre.

eDtre mliO! da nutlor trl.lnscelld~nci;l. não tra.
tuá 101:"0 deste projccto elllcndôldo c por COD-

sldante, eu não ~ ~p er:l.\·a Que ainda houveul: ..o:Quencln. nl!.o V:l.5sarâ UlbltQ allDO esta lei:
opposlção 11. este artlso. assim como não es. melhor li poIs Que eUa passe tal qual e se n
pero que o SenAdo lie deixe ir com raelocinlos BUa. redaccilo parecer mA ou Sto alguma duvldlL
e razões que todo o Inundo sabe que slio con· a respelkJ da InteJl[senc!o. della se suscitar,
trapro~ueentes, como m(lstrarel. Falh'rel pri· retncdlaremOll depois tullo por uma tResolução.
mel;'o sobre!l. ~UlIdade ou InuUlIdado da Nilo posso pois votar pelo. emenda, que quor
emenda otrer~ida. e dopols mostrareI que o lazer ext(!nslva (I. todos os cnpUaes n livre
que disse o nobre Senador é eontrDproducente, esUpuJaoão de jurar, pelas rnZ'Ões que 16'01)
QulUlw ã emenda, nenhuma necesslàade dltAJl. e mesmo ,porque não ha lei alguma que
vejo l1ella; porque bem sabido ~ que a. pala· lixe a taxa do Interesse o.ue devem produzIr
vra - ~nte.resse cu proveito de ca.pltAes - li outros quaCSO:U8r (~pJt4es, que não seja o DUum termo media; mas nL&. .,eral eóncePtão dos merarlo. Responderei agora ao nobre Senl!.bomens e mesmo em direito, juro ê sempre o dor.
lnteres&e de dlnbelro e não o Interesse geraJ
Dlue cUe ([ur aqullJo Que queremos para
do! eaplt.aes e dabl proc~la a incoherencla n6s, devemos nós tambem fazer 1108 outros;
qu havIa, que os outros ca.pILlles, não estando Isto é Teça :eral de jUStlClL ~ em cODsequenela
redu:ddos a dinheiro, podiam lucrar como qui· della & Que deve p.usar o artigo. E' resra
zessem; qU.:1Ddo o dInheiro, qoo valia tanto :er.:L1 de justiça que e unão vã lucrar l1(]uillo
COIllO estes eaplta.es, tinha taxa marcada para quo ê do outro. Um De:oclante pede·me dinhel·
o seu lucr(). Estu. Incoberencla nasceu do pre' t-o I!mprestndo, eu lhe empresto uma quantia,
jul.:o que hAvia (;e que Qua.ndo eu transfcria que eIle vai empregar no CommercIo e da
dinheiro, IISslm ~omo outra qualQuer cousa, qual tira um Jucro de 20 por cento. Ora, como
transrerla a pro.,:ledade. Supponham pois que quer o nobre Senador Que daqulllo que ê meu
o dinheiro era propriedade e diziam: "Nln· vá. elle perceber um lucro de 20 por cento, tI·
guem pode tirar lucro de um!l. proprIedade cando eu sem nada! Pois núo ê de justiça que
alheia, Jogo aquelle Que emprestou cem mil elle reparb commlgo eue lucro, visto que
réis pua outro lucrar com elles, transferia o capitlll cmpre,ado 101 meu? Quererá alguem
a ,propriedade delles. ~ Era este o errado ra- quo lhe tirem dllQu!llo que li seu um interesse?
cloclnlo que havia arraigado c>sse prejuízo, Parece-me que não, sem ao menos o dono o
sem se recordarem que se transfer ia, sim, a participar; Isto é muito elnro. Eu !lU" _1I!l o
lIroprledl1de, d~ espedes, mu nii.o a do Vil.' senhor, que sou o proprJctarlo daquellc valor,
lor. 'Nao jul;:o port.1nto lIecessarla a emenda, não tenho nad!l. e outro, que nito 6 o Slropricta·
porque todo o :Dundo sabe que juro é o In rio do valor ha do ter um lucro de 20 por
teresse da moeda., dAndl)-se outros nomea a cento? ·Ela pala demonstrado que Isto ti contra
Interesse:; de outros capltacs. Se porém ai· todOll OI principias de justiça. Não será pois
guma. duvida se f1llSCltar sobre Isto. depois o melhor Que se diga que ~uel!e que empresta,
remediaremos por uma Resolução, devendo tenhl1 um lucro (!e 8 ou 10 por cento, "isto
passar já esta lei para. obstar velbaeada.s, que que o que pede emprestado não pode obter
prcaentemcnte se estio praUcanl1o.
o lucro doa 20 por tento, sem o dlnbelro do
·Eu alada. qulzera que e1Ja fizesse mal!!, empresttufor? Vamos ao outro arsumento de
que erA o mandar pOr em perpetuo sllencl(l caridade.
todas estas Immoraes denuD.cl3S, que t(!m até
O (lue vem fazer esta leI? Vai truer mais
o.gora sido dadll8 por home.lls ,pedidos, que numero.r:lo JlllrA A drcubção, vai derramar
cobertos com a capa da hO.llr3 e probldnde, V!l. que o Senado estA emperrado nas Idéas
procuravam engnnllr seus credores, já com a matar numero de ca.bed3C5 DA cJrcul:!.cão, o
tentão de ihes nüo ,pagllrem. Tornando porém fu ro ha de diminuir em conseque.ncla da abun·
ti. emenda, o que vai olla fazer? Vai dl1qul dancla do genero e escassez talvez da deman·
p.tr!l. 11. outrn Carnar..., que não duvido que a d:l. e o homem neccssltA::lo ha de ser mais rl1'
I\doptnrll, mas Que, como está com trabalhos vorecl~o ... (O uobre Orador n~n rol ouvido
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llor \l1Il brcre C!lP:lço). ParC1:c-me, poIs, Sr. nerosldsde dcues commlnndorcs do penas
Pr~~!d(:;nte, que siío contraproducentes todos os eternas so IImltnsac só aos (Iue emp restavam
:trgumentos do nobre Sc!~ador; f10rIlUO tOll05 dinheiro e não ai)ro.ngesse os proprtetnrlos de
estes prlnelplos de ser contra 11. Ju stl ~1l e co .... cn.sas, qu e do alu:uel do 30 p:t.!J!ar:Lm 11. 300;
trll 11 carllllulc, W. I101scldos dn e.latencin dl1 e dos vendedores de ,beatAe, cujo pr~o Qulnlei, 11 qual, derogada, não haver:!. eDtllo motivo tlpllcou, etc., etc. Otn. bem se vQ que Istô
de npJ'cHar para :l r egra geral de justiça. Não nilo merece resposta. e quo não li CODsentnneo
me pnreee tam.bem ([ue razão alguma plausl· com 05 tempos em que vivemos c menos com
ve! possa Ilaver para objectar a este projecto, as lu zes do laeulo,
e cu nebO, cmqu nnto a mim, Que seria desal·
O Dobre Senador, para lIust entar a aull.
rosa quo esta lei nlio passasse, porque mostra· oplnl40, continua com as SUIl! amell!:as. Quando
va Que o Senado estA emperrado nas Idéu 3.qui se tratou da reform3. da CODstltulção, no
vel hu c Que nadcr. novo queria que pnssasse. que diz respe:to 40! Conselhos Geraos, amea'
Voto pelo nrtlgo C: pelo projecto todo, mas não çou·nos com Iluantos horrores se podem Ima&fnar, como dl aso! uçllo do I mperlo, escravld.'..o
pela . emenda.
OSn. V. DE CAYIlU': - (Fez um longo dis- Imposto. por Estrongelros, otc. Tratou.,e de
curso, combatendo o projecto e as razões do uma emenda ao Codlgo CrlmlnmJ, tornaram
Sr. l r . de Carave!Jas, que nlÍ.o foi ouvido). a cbover as ameaçai; e .IOom que se trata da
O SIt. lI. DE MAIlIc..l: - (Orou por algum lIvr! estlpulaç10 do juro do dinheiro, tornam
tempo contra a emenda e a favor do projecto, as amcaçu a npp:lrecer ; de maneira qne se
combatendo lllI razões do Sr. V. de Ca)'nl, viessem sobre nós todos Os vatlclnlO$ que o
!lUIS nao foi ouvido).
nobre Senll.dor aQui tem apresentado, o qae
O SR. BORC~: - Fui prevenido pelo no- aeMa de nós?
Eu, porem, não tenbo
bre Seudor (Iue acaba de assentar-se; porem, medn destes pr.)g!l:O$t!cos, nttdn tenbo softrlcomo a oplnl40 !!o nobr~ Senador que oontra· do, anUls tenho pltSsado o melhOr posslvel.
rIa. o projecto. é de multo peso, necessa.rlo é
Vamos a;:Onl ao principio da lei : disse
accresccnta r mala alguma eo~a. Contra este o nobr e El8lIador Que vamOS mettcr a. espada
projecto nilo temos outro pr:lnelplo mais do nli miO! dos usnrarlol, que vexarão os neque o. exls tenda do' dtrelto da lei Que f{XlI. o ceultldos, qu erenflo li por cento; sttlba porém
Ju ro, Que de 1D.cto está totalmente anniqulJada, o nobre Senador Que me nome de usu rarlo
o /Jue o Dobre Senador reconhece e mesmo vai acabar com eitn lei; porQue como se (Mcoo tessa; diz porém Que npezar disto, multa mavQ. usurtlrlo a. todo o homem (Iue dava di·
gent e hn alndo. que r espeIta essa lei e que dá nhelro a juro, a m41s de li por cento, alt0ra a
o sc u din heiro t. juro de cinCO por cento: lei que deiXa Ih'Te tiOS contrar.tantes o /'{tn
pala essa gente, Que tem essa conselene!a, venelonarem entro ai o premio do dlnbe!ro,
Que condnue a !lar dln-belro 'pelO mesmo pre- ceSStt eue lIoma. Sem pre porém ,erâ bom tomio; porque esta leI', de \lu_e trata agora. car alguns prfnclpl09 de Economf.a polltlea;
deixo. livre a convenção do juro. Vamos po- e com que susto entro eu nesta materla na
tem a outro caso: chamam-se 08 prlnclplos ile presença dn nobre Senador patrlarchll dessn
Tollgl40 paro. servirem de base a argumentos !'ClelIcla! Comtudo, dI re I sempre o que enten'
sobre cspccuiat'6e1 commercl&es ti nio chamam do. Quando o homem que tem facu ldades p~r:\
os prlnclplos de DI~lto MereantU, o que mos- trabalhar !procura outro, que tenhs. capitaJ
tra bem a pouen !oI'Çn dos argumeutos do p:lt'A Ibe emprestar, este eonsldern umas pounobro Sena.dor para sustentar a sua. opinião. C4! de couaat: como silo os lneros que do
Eu nlio contrari.) Que esSC'S bomons, que te- tr Lbal ho tira o que pede
emprestlmo; 3.
nh:uD leVAdo excessivos premias pdo empres· possibilidade e brevidade do pngl\mento, etc ..
tlmo de sous ClIpltaes, tenbam sido eondemnn· e com e!tes dlldO! enlcul" o premio, lIue devc
dos :1s pcnns ete rn!!s: cmQ uon to porem uftr pedir pelo emprestlmo do leu dlnbeiro; como
hOUl'er nigum portsdor que n08 dê erldeneln porém estes dados variam 8C~naO as clrdo tneto. nilo sei eomo poS!nlD esses prlncl~l o cum~tan clns, n!lo parece m3.18 justo e nCl':rtnur auto rld-o.de; admiti0 comtudo qne a g&- tado delxllr ao arb ltr10 dos dous contnHt:!1th';
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11 Ih'l'6 cotlpu\nClio do vrcmlo, Aoguudo (l va· I prC!:06, como ntê Mui t~ m sido e que :tliora
rlCdada dOi elom c ntr~ !lo clllculo, ~uHllllljO UI! lJuerOInM Cuur extensivo :to ernJlrestlmo de
c:rreuTll~ lMI c:hu;? De corto lIue ~im. Dla~o o 1Ii1111elro. Nilo Ileho nec~sorlu a emenda Jlor
nobre Senador 1]110 contraria a leI, quo nilo cates dous moUvos e eontru eJla voto.
.
lJuer quo r;olHlnue o tllxa dos 5 Jlor oooto, mas
O SIl. Ar.nUItO~QUE: - O proJecto é InutIl.
51m uma taxll razOAve!; eu mio aai o Que 11 porquo longe de fozcr bem, vai !'azer mlLl.
uma ttlla ra:c:o.wel o Ilulzoríl, 11110 mo dilseuo Se cllo 10810 redl&,l/lo de outra m::melra, Isto
flucm i! C.:lP;:./l do o~t.nbole!:cr um promlo gel'ol 0, que t0880 uma lei declarotorla de que DJJ
I)~ rn uma NlI.ç1W inteIra. Pf•• ~ mnis Illlr. f
1811 ~obro as to.xos do! juro! tJeovom em
estAbelecesse umo. tnxa sognnc)o o ,prl)CO dn pr l1' d08UOO, eu conviria. MJla.j mas o proJeelo como
,11; lI'lllS nesse ( ji50 nuo Irla.moij Ql'DOr 011 0814 rolElgldo vai to:zer mal, e Dor eonseQuencltL
negoQlantor; DT.oboJl a grande", PQr4niS nQ-polln· nllo 56 ê Inum, eomo eu dblse, m:lS at4 no·
menta de SUtL$ lettru, om OOIlSOQucnr.ln liu elvo. Eu jd dlno em outro. aesslo Que hojo
crll.Sclmento IIlario ou abOltlmonto do aíl'io dll. já nno ho.vlo. 'orlme de uaura, ê crime que
moodn? .~orque não cOJlIlOIDnarl1m 06110i; scnho- j1 não ha mais; o nobre Senadol', porém, foI
res da Re!lg!ito os cambili~3 todos polol ex- bUlcllr o Codllo lIarn o Dloetrtll' entre OI! cri·
cessh'~ Jlrcmlo~ que allal'cm sobro O vlllor me! nollo clnulrfO.ld05, mas eu jd. mostret quo
dos mcbes DrcciosOIl? Não 50 pOdo pois ItCbar Ipelo Codlgo ndG 1::1. tal (lrlmo, o que os de que
rn:ão nl~uma , o. nüo sorem QSJõail daH COUSo.' l olle t all:!. são :LQuellOi que &e não podem es·
cntbolicas e rcJl;los.u, D::Ira se oppDr 11 e!ltn I POOU!CôlT ti clQ.slltiear. o que torem oommotuleI, Na ]:;uropa nln,C'uem 11 ca(lll% de achar . por I dos contra o Commerelo, eomo, por cxomplo, o.
ceDto pejo seu ColDltal; o multo gue se encontra I cspeeJe de furto QUO 08 nOU05 F:u:endelros
são 3, e Quando íll;um dtl mAis de 3, j~ o i tnzem Dna ca.lzu de 3.!;u~r, nna guaos se
C/lIIIltnll,ta de~oonf!a díL se;uraoo::l do seu di· ,I a<!h:un gTal1dCl tllltu d8l1e, pala !ullBtltulç50
nhelro. Tambem se l100erlíl db:cr, ctlmo ijm que !;l.zl:l.ln de pcdrns, fite., o quo to.mbcm
nobre ,sonodor dlese, Que não clê ~uc b(lj:1 :1conteco com o ollod/i.o. Portanto, O! erTmr.s
um lul.~ quo ,jICSSIl- con<lemnar um homem, do lJue h::t, silo ,ó 011 QUo alie elaultlco b alguns
Que se desse uma denunclll- 111.' usur::l e por- que forem eontro o IlOmmerelo, que 0110 niio
lJue não er~ I~~o? l'orquo vc: flUO esStl. lei estA ospoelflell, OI quoc, eontlnuorão a lar pun\<lo:t
ílnnlqul!:l(lo. do fo.cto e ti esta. a r~iio,
oomo dnattlB. 'lililtcll otoquas ao commoreJo jA
Pprmnto, não ~cl onde p nobre Senador tinham ddo problbldol pelo lei antlgíl, que li
Irll buscar mais rtl~ões para eontrari;l.r e~t.a 11 Ordanoçllo do Llv . 4~, Tlt. 67 e a lo! da
leI. salvo .se as Nr buscar nos Im;Ul1l0ntou 17 do Jnnelro do 17157, quo re(!onbocendo /lue
rc1l:;10505, 1108 (IU::lt:S de.claro (Iije nilo resJ)ondClo a dllposlOllo dn Ordenociio cstl1VII. em desuso,
tel, pOrQue SOU nullo nessa sclencla. AgOrOl a avlvontou Cl determinou Que nlnJ;:'uom pudOS!allarel dn elllcndílo qUI! se apresentou, a qual la d:lr dinheiro n juro Il mrlll de ri Dor ~ento,
requeiro Que soj::l lida. (Foi i:l.UsleHo). Te· D quo to"mbem tablo em d6lURO, Estabeleceum09 em dlseulsiío o art, 1", .a. Que se relere;l !lt o popel mooda. ., em conseQuenehL crel(!eU
cmendo, 1I1l qual não j10S~0 convlr, porque nno o vlllor do dlnbelro e o sou juro: porqul), &(lOO n e~~s::lrl::l; DO:' USO (Iue, do Que nós trata· do Il nOVA uma. moe~ lmJ\lll11rla, e com curso
mos unlCllmentc ~ de dcrO;l1r 11 lei Que Wil aó no palz, cloro ealJ. Que 11 moodfl rael com
a I D~rc!iSe da. IlIQedll., visto Que lei ,ua'Jbla volor IntTin$OCO e por 11$0 Mltocelnvcl em todA
tomos (lUO fixe 1::1"11 do i1ltoressc O~ outros o. parto, bavlll da ter mllls juro, por 1&11(1 que
capltaes a liendo ~Im nv.o nos dercmos oC' ba.vlll de 'hover MIlI. demllndR. dol1a ]):ll'll. 11&
cupor aam 18$0. AJOm do:;tiJ. r:1tilo !lInda ba. tmnsleçiiOfl commercloel ~orn os olltr:lIlselros.
outr.1, o fi que os outros capitacs não tejl) V.:l,· Com etc tLUG'mento do Juro ou promlo, a QUo
101' carto, qU:l.UdO uma pectL. por c:ôernv1o, tem dou lUgIlr :l DOVI!. moo4l1, p:l.POI, · QCllbou-6o o
O valor eerto de &$000 J'& . C como qqueJl(!S crI me d.1 usu rn, do manelr4 qUO haja não bll.
11 llíiO tI~m, dtlvo ficar ao Ilrbltrio (lo 'fen~edor quom. ImagIno QO men08 quo clle ex!&UI, ])e·
o fh;.1r·\bOti o preto, e ao comDf;ldor racebe!o()s moll, o Governo de PortullfIl roconbecau, não
flor eua proto, :te lho tlJ:/lr cont;l, Isto (I, dei- eXlIrCSiI!., mlll tflclta.mcnte, quo a \lsura erll
X:'lr :10S contr:lctnntcs a Ih'rc c~tipulaç;:o dr. . 1Ic!to, porque lJunndo cnlltt!e o seu papel moI"
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da tolerou as tran$í1c,"õcs nue so tQ;~lam om
O Sn, VISCO/'lOW o, O,""I(U':
( Nl\o o ou·
1011:\9 ns ru::tS, em que oS cambJ8tllll ou malte' vlo li lachrgrllpbo) ,
~e5 troc.wnm essn mocd:l com o rob:lto do ZD '
O Sn. BOilO,JI! _ Pod[ a pll.lavm para
ou 40 por cento, t'OptorUlC tllI 1I0Vldado~ c clr- rCllpondcr ;). um JJ(lbro BcaBdo!", mas _go ra
cumstanclo.s flue (ccorrl/lm, entrctanw nlio 'o não terei romed!" /ioniio combater tambecl o
vIa que era us urA t nJoguem os denlU1ClilVI1, outro, Que aCllbn dQ 1l~lent.ar-flfJ. Diill ~ lIuC
porque s.1bla QlIe er;:r. perder o seu tempo fi a lei prohLbla Que U IOl'lfIC premio do di.
csso usura (chamndn) tem ~ntjnuado dI! nbclro, QIH1Jldo o ,P1'i1;o tOlfiC Dllmor de um
boje.
/lnno; mos saJbn o nobre SOMdor que qUando
No Brasll Ilota-sc quo CadLl Jlcj:"ocl'1I!U ho urjicnte neccssldado de dlnhol ro, le /la6'O
olhA P:lr.l. o seu QumWlrlo como pnra ame. DI) pr.tto dI: um me: o promlo do um 1I!l1ID,
propriedade de rllf!, da qual, POr tod08 Oi logo o arsuroCDto Dpresont;ulo da nnd:l 'IAte.
1Il1:Ios a seu n1Cólnce, bu~e:a tlrllr O anlllor Outro nobre Scnjtdor dlsljic nue ~o a Iof tn8 .•11
proveito, PU reDdlmento Jloslilvel c sendo felO deelllliltorlo., votíll'IA par ella, mu como (I
assim, que necessidade hll desta leI? No COdf. nllo li, acha·a mlll redl:lda. D(lUi melas CeRlIH
;:0, senhores, niio 1xl artigo algum ~on tra o :I seguir: Q,J dl~IJos j ~cs desso. lei de ~1 O'J
eommerelo CI Isto urio ~ sco.;1o comltlerclOj mas então abollrzDO!I Isso. O Dobre Seni'ldot dose ...emos :l esub~lecer este prlaclplo, elltlio monstrou que o dlspQ3to nnquel1:L$ dctcnnl:la.
estA :lbcrta o. porta a toda tL qulLllda4e de ~os esta annlqullado de t:tcto: dcmonstrou
desordcns . 'Dlsse·se que ,se la e,·jtar =I- !mm!)- que Isto de cmprestlmo de dinheiro nn'lla mólb
ralldadc dos dCDullclna: mos umo. vez quO eu do que commerclo c en140 como nGo qucr
p~!5e estD. lei, tllzemos Indlre.::tamentc qUI: qUI: anDlqut!emos tle tlfre!to o Que j4 o está de
tod:s as tl'llnS3eçi5cs feitas até :I Pllblle:lCào fllCto, e que ([emOl! li maior lI\t!tu([o 4s tr:l1l5'
da lei, tudo eram crimes, o que n:dn menos nc~iiltB do ~m mB!'elo! Est:i. lei v:ú b~ cr eStas
fa rá do que ab rir nllva porta a denuncIas, t1e tluns ~ousns e por Iss' ~9t:\ no caso de o nobre
maneira que resUItMno disso jmwensos males, Senador vot."r por ella. Disse mais Que se
Eu até acho perl;;05fI, esta diSCJ.lSSào, Mui; dclxll li porta ll00rotll a I"nnltos nbuso!; e que
porque multa gente dlrã: este eon.tr::tctQ que I mmel!.Su dcn unelu apparot!ertl o; em(Jm q1\C
cu fIz e um crime, porque" contr:l uma lei "um deSllertador I)UO Se d4 nos credores: !:llba
euJn exlstencl::.. cu n:1o SlIppunha. vou Jâ fio- o nobre Senador que todoe os homens de boa
n unclal-o; e assim se eVlldlri'i o a eumprlr o M, quo Um tomlldo dinheiro a juro, iabem
trato que fizeram, E' necessa rlo pOSllr hem o rOcurllA quo U!m til d enuncI3~ ; mlls como o
esta conslder:lção, Isto ê mu lto s~ rlo , A~S::J · omprestndor tambolD II1bo lISO, aClluwl::t.u nll.
mentou",e dl!tudo que e crime l'entler :1 moe. oec.ulão do empre~Umo o Incluem logo o juro
da por mais do seu va!or; nGo sei como. 50 no. ~ommlL QUO flrnprOBtnm: porto.nto, de Iluda
produz semelhan to arS'umen to; todns as peso .~"e o dDlpertRdor ntlm " uni núrn oi outrOli
So.1S, erelo eu, Que bnbJum D.{!5b. Cllpltal, demiti., cu Ainda nílo vi IlDJIlon 41,uDla !lutl
tllm com prado prnt:l ou Auro por 11141s tio seu foste p.:lfa A ClLdela por d1, ldu, , eou •• Que
vo.l(lr; o nobre Senndor diz que Isso li erlme, A lo! Ihit lniO 1JJ'lfJiJo: fi ti f,IOf' fIRO Que qUDm
lo&,o deve sor punida a quns! totalldndo da dl\ dinheiro :a juro tOIl1D. todn. 41 ellutela.
populaç4o do IRia tio Jane[ ro. Os crimes,6&- poul,els, e do dolxa na mão do qUII recebe
nbores, de que tArtn o aodl!ó no pn~grapbo O dlnholro ilgnol III,um, pelo ql1lll le Ibe
3", do nr t. 308, silo nlll!elles que ,·50 AffllCtnr PG"ôl pro,nr 11. usurD.. Lembrnrel Q, propo31to
o eomOlerclo, e01'll0 já demonstrei, quo l >io to: um Cacto b:a pouco 5u«ooldo ncsta COrta.
das llIl trnflcanefaB, do lJue o Codlgo ~e nilo Um dcvedor, tcndo-so-Ibe vcncldo o prenllo
occupDu em 11.8 e1!lssltlear o especltlCtlr; ndo de uma letríl. pprescntou-a ~o 5(U çredor paTtL
vem 14 pois esse crlmo dc USUt:l c 1\ lot do notar o recebimento do premio; este, prl:vc1757 est(1 em perfeito dCBU80, Da[l!:omoa por· nlndo alj;um(\ \'elhacnrJA, pOSou em uma tlrn
tanto IUJ cousns oonlo a,(4o, dob:nndOonos iJo ) dI.' papel e e~cre\'eu: o prem io Import:mto
InnOl'f1çOeB, quo podonl t razllr m:tJos em IUAar t t.:':nto, r ecebI t;mto, resb tanto; mllS assim
dI! bons, como Ir:1 ta%or C1tll Rosolu('no du. mIO· . mosmo essa tlrlnha de papel foi ba.stanle bnse
m!rn 'l'omo ~~t.'\ r(\l!!glda,
p::.ra o dc\'cllor dar uma tlcnuncln, funllandOo
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TIII Immcnsa gente, • quem fnltna o estrlem·
mente tleCH!laMo por Dlo achnr quem Ino
vendesae oe gClnerOll pOr um preço razoavel,
mil! 111m por um exorbltantlaslmo, e ainda
1180 era debaixo de tOdo o segredo, pOrque SI
excedia ao taxado, estava sujeIto , peaa da
dcmllhd/l., Que talvez !/Içn 'Com que elle D~O lei, QUo era rll:orosl8slma. O ID.etlllO atonterecebI!. o seu dinheiro estes ;J ou ~ annes. ,\s- ei! com a lei do, fi por cOIIlo. porqulI ha o
sim, ainda que se dtm 09 elrcnlllsÚlnclas que MsCO da denuncIa. dada a Q:uaI, fica sujeito ,
o nobre Senador apontou, pode contl!lu~r ol peDa da lei; 101:0, o principIo emlttldo pelo
abuso das denuncias. Se li nobre Senador julga aobre Senador nlo remedeia IlAda. Um dOI
que a redacçAo oao é boa, apresente uma IIJUltre. SonadortlJ Oppoenus temofle chegado
emendll, lIua po.1erA ser Ildmlttlda; mu !;c 1\ rlZlo, Vleto Q:ue alDda Intell de bontem ata·
n40 npresenÍA emeoda e julga que a Resolu- eua 011 prlncJplos gerae8, ctlla Talldado agora
ção 4! totalmen te desnecessal1a, I!lItlo é es- jl\ codesaa.
Vamos agora encarar a queatAo pelo lado
CUSAdo apontar 11 Idéa de Que eUa deve ser
poJltlco. pelo Qua, ae dls que ê arriscado pOr
conce~lda em OLloU'" termos.
o S,,- lJ.u:Qurz bE CAliVEI.LA&.:,- À ma- !5U determlns~o em pratica... (O nobre
teria posto que esteja esgotada, fallarel toda. Orador nlo foi otrvido um breTlsslmo IDltaDvln sobre eUa, porque tenho alguma COlIBa a te). Se bouver, pois, algum gener09O. que
db:er. Um oobre Senador produzia um arlt'lI por Principio de relll:1.o queira emprestar a
menta com o qual qulz mostrar Que eu com· menos de &' por I'Cnto, pocle-o fuer, a lei Ih'o
bati a leI. Direi Que o nobre Sebador, no não prohlbe; e aendo Ilto ctrto, eomo ê, tod09
principio Que eatabeleceu, lenntou·me um os argumentos 'lU se têm produ:tldo, 110
Inlso testcmunho, que mais lhe cabe do Que aereos e as coDclus&, 1110 contrarIas aos
prillclplos. COlltarel .. proposlto uma ecusa
a mim, porque ellc de tudo tira conclusi!ea
que TI em Lisboa pntlenr.
eontr& a lei, quando eu sempre as tiro a taDeools da InstJtulçlio da moeda pllpel, 1I:!._
Yor d4 lei. Diz!) nobre Senador que se abrem
via
muitos maltezes que recebiam o papel
OS diques ás denuoela.! e eu digo Que se fe(depolt ex teIld eu-lse l!to a05 PortuJ;UC'Zes).
cbam, porque 3ber.tos estão elles actualmenle,
Grit4va-se coDtra Isto e dlda·se em . !tO!
como lie tem mostrado, e por esta dlspO!lI!:Ao
brados: 03 Maltezll! estAo lIubllcam8ate rou·
da lei não .e fecham os abertos, mll-!l 4ug:mentam-se outros aovos diques, para obsb.,r á 1m· bando; o Governo nndn provIdencia, aada IIscaIba, e!.c. O ~al"quu de Ponte de L1ml1,
mornlldade ctn geral, á excepçâo dos CIIBOCI
Querendo Ife algum moelo remediAr estes ma·
partlcularcS, porque 'p ara esses nAo se pode
IC!!, estabeleceu 11m p.equeno Banco PaTa tr0provldenclor, cODlO ~, por exemplo o exceu1car O!I bllbtea com o rebate de 6 por ceDto,
vo lucro ali- vendn dO!!l geberas, $buso que s&
e problblo os Haltetll!l de rebaterem. O que
nll.o pode Impedir, porque nesse enIO serl:' TI!IIDltou dl,to? J'of nllo poder nlOgtlllID. alcanaeceuario mar as COUM. que se vendem , ear troco pelL\ dUncnldade que havia de ohItlZOT com Que o mercador tivesse um InterH-1 ter no bal Banquhlbo de maneira quI! eTa
se flWIavel; mu luo, além de ser um &rande necf:llprfo rnetter el1lp~nlt08 ou pagar um re-eston-o (I:1rll o commerclo, j! um Impo9.!lhel, I bate multo g rand e )1&1'& alc.n~ar troco, ElIte
atunta 11 alteraçao continua dos preços nO I foi" rMultado du prolllb1clJea, e lIert Il eonmercado. N~o deve olbar pois li le.;fslndor set/llencla, flue se pode tirar dlll prohlblçÕES
114m cousas particulares, mAS 81 m para o ge- do nobre &oador, que multo bem lI(lbc Que :a
ral. Granlfll!l leis .e tlim feito sobre este ob- concorrencla ê que tIlz baratellr os s~el'O:! e
feeto, mll9 sempre em geral, como 11 Que se , que, por coo&equenela. Q.l1anto maior rOr "
te: em Frantll, que tantos mllles produzia no ! facilidade de aehar dinheiro para emprestl\r,
tempo da Conv~Dçl\o Nacional. A lei do Ma- \ mcnOr ser:\. o JUI'o e por Isso utll (i a Resolu·
,;Imo fez horroros06 mllles e deixou em penu-, 1:-'-0, ,·I.to /]ne facilita eUL\ concorZ'Cbclrl.
se em Que OlQuelle dinheiro tlnh!l sido dodo a
premio com o juro fóra. da ta::l:a la lei Eis uma
das vclh4carlns flue se praticam á sombra de9~ lei o de certo nunca o credor se lembrou
do qUe uma Uru de pnpeJ produzir!!!. semalhnnte argumento c teria em resultndo uma
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11:1.1 JUJ/:'lll'a, CJue ~e cstnoelecluc.S, Hão siiu dlvi!lll';, llI...; a(jui \I'~.J
cousru; que merecesscnl õl.!' lIC explJcn isso, lIelxu·se a J)orLa aberta lMrll
J;.UlU peso e nilo que me contillll:lem Illstol'ia.!l se pedlrclll dividas llào contrahldas. JU lgo
do que aconteceu cru outro tempo em Lisboa. lIortanto que ê necf:.'!sarlo explicar mslhoL (l
Queria que me mostrassem a r~ão du. lei .•. que se quer.
(O nobre Orador não rol ouvido 1I0r nm brcv~
O SI:. C.!UKE.U!O In; CAll~'O>I: - ,Creio :j"u':
cspaco). l!:scusado ~, 1lO1s. tratar de~tu .R.e- o arUgo nilo causu dc~ordeDl all>UmAj o qu')
~oJuçilo, por Isso que nada -providencia c o eUe quer unicamento dizer ~: nU! agora ~3'
que della sc delluz .: que &e lu uma Jlli, nito tava-sc ncsta .prutlca, mar. do hojll em dllLllLd
de Interesse DubJJco, mas tllm porque, tendo segulr-se'ba esta QUe so estabelece.
vontade de dnr dinheiro i1 Juro, lJe quer !lar
O Su• ..tuJVQUElLQUE: - E' o quo a RwJ
cow .f!gurant'li llUBles i~orell1 'tu _coJ.t'!h·el Ju,ilo diz, mas sem'pre deixo. uma duvida, '!
ni~so, runs shn ew que SI! taça. um... lc.1 ue· P/Ll'ecc que lIe quer que o juro de 6 ' j' S{I pa
cluratorJII, dc que nãu ~ crime vender WOCdat &tIe, qUlUl-do lIe !õr conderunado em Juizo, JII
por mais do seu vaJor, P.IIs1lD comu que a~ contractos ou cmpre.sUmos teltos ante!! da llapodera. dar dlnhelrll a Juro ))or mais de li 110. ollcação lia lei e nful dep'ols dclla.
CC!llto • .MS<! sendo a 11:1 .l5l!lm positiva, a~
O StI. CAlINl:.WO nl> ~OS: ;- Estfl. cl:L[J
nutnelrn que esta l'edlglda, vai l.IIzer '\lUC t Que se :lIguem tõr condemnado a pag.u jllrl)~
licito dc.qul em diante uma couBa, quo Ilté. de emprestimos leitos depois da promul1l~r..u
tl.qul o nr\o era; logo quem em'prl:~tou dlJ.thej. da lei, é então qliO em lugar de pagn: 11 p;,_
ro por mais da taxa da leI li criminoso; ~
QUllnta. _&onte DÜO lançará mito d,e UlOa tul
O SII• .ar.nl:iQUEIlQUJ:;: - Eu duvld'O d.J tal
declaracào para denunciar! Disse porém um tnteIllgencla.
nobre Senador flue todo o mundo sabe desse
o Bit. M. DE C'Alu.V.ItU..I.S; _ O nobre Se-recurso das denuncias; está comtudo enga- aador duvida da IntelllgeJ.tcla do ar~lgo, e a
nado, nem todo o mundo (I sabe, c muItos mim parece·me Que eHe niLo faz mais Co qu~
estarão em duv.ldn, o Que agora Jâ nãa acon- mostrar a pratica, que deve lIegulr-se. Todo
tecerá. E' pOr isso que, prevendo eu os ma- o mundo sabe que o Juro li do ii por e... uto;
les que D Resolução vai faZer da for·ma que mlU! da publicação da lei em djante, S,l rUc a
está redigida, a.lnda voto conUn clla.
parte chamada " Juizo, contar-se-ha n juro
O Si(, C.\ItN.I.:1II0 D~ Cu-l1'Qij: - (iNão tol de 6 'por cento, não havendo estlpulac.1.'l entre
ouvido o seu dboursu).
0:9 contrltbentes. Isto li multo claro, o pc: ls~o
me parece Que o artigo deve -passar wl qua!
O Sr. Preli.!dente, qUS por alguns
~tá.
minutos Unha sido substltuldo 'pelo
Si. ]v Secretario na Cadeira da PreJulgado o debate suttlclente, fOi npsldencla, tornou a (lccupa.l-a..
provado o artigo.
",uJgllda li materta. 9utncle.D.telllellW
Entrou em dlseuss[io o art. 4", que
discutida, !al ap'provado o art_ l°, e
sem ImpubDaciio lol approvado 11<:11'
rejeitada a emenda a elle otfereclda.
de por rim o projecto em geral IHua
Entrou em discussão o art. 2°, que
~assar â ultima dlseusaâo.
sem hupugnacilo !01 approndo.
O Sr. 1° Secretario leu um Omdn
Segu!o-se a entrada em dIscussão
da Camara <los Srs. Deput:ldo~, rIJdo art. a", retirando o Sr. a parte
mettondo as quatro seguintes Ucsolu·
da sua emenda respectiva a este arç(i08.
tigo.
U ':;11 • .n.1.IIUqul:II\lI;~: -

rue re~pulJdin

CUIll

I'. A. Assembléa Gerd Leglslatln, sobre
O SR, ALIIUQUI!:nQtn:! - E1!te ao arUgo vui
!azer o mesmo que o primeiro, vnt fazer uma prOposto. do ConSelho Geral da Provl:!.CJ·.. ~,1
dMordem. Todo o mundo sabe Que JuroB ~ii,) Parabybíl. do Norte, Resolve:

..
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MUso unlco, A R~oIuçRo do e'Jn ICt!l.(I
4.' A A!!Ic!llbtl!a Gere: Lcõtslctll':!, sobr~
Geral d~ Provlnela. lI.e 5, P aulo, sanc: ,U!:·l'I!1 PJ'oP~t!1. do Consclllo Cernl d:l. ProvInda 611
pelo lDoc reto de 7 de Dezembro de H ZO, cm Panlbyb:l, do Norte, resolve:
5 artigos sdbre o sy!tnmn de medUas, faz
A,.t, l,a CrenMe-ha. nesta. capItal uma.
porte da leglsleçlio pecuJlnr da Provl!\cla ua Cadeira do l a nnno do lIuhelUaÚca, cujo
Parnbybll do Norto C e.)!IIo tal scrtl. ex~:utndn. Leate ensin:ml. Arlth!lletlc:L, AIgebra, G{-.JFicam N\'o;n.dns tod.:u; ai Leia o Dlapos!~Gca nlD

contrario,

l'.. 'Z~ do Oa.mllt a lloo D<lputmlo!l, em 21
do A&,OSto do 1&32. -

A1I'to7lio Pal/li llo Limpo

metrJa. e Trlõonomctrln.
Art. 2." O ordenado do Lento do. Ca~eirL\
cren.da ipclo o.rUgo 4I.n t eecdentc, será o de
selscenfos mil rê/s.

de Abreu, Presidente. _ O~!lano Bpirld460
fk Mello o MatlOl, l a 5ccNl"tarlo. _ Ant~t-?
Pinto Chic~orro dlJ Gama, 2a' Seel'!tll.rlo.

Ar-t. 3,· O Lente d:L precttado. ClUielr:!.
scl'á provido pelo prealdento em Conselho, n1l
conformidade do. arUsoa 7' o 8" dA Lei ~e
16 do Outubro de 1827, preforlnd<rSe aemprc
%.' _\ Assembléa Ge,aI Legislativa, sobre
em IguI11do.de de rnzlio OS EnehaTel1 forma.Propcst:l. do COIlSCllho Geral da. Provinda. da
dos neat& Fo.culdade.
Pnr:Lhyba do Norte, resol ve:
Paço d:l Camara dos Depubdo s, OlU U
Ar.tlgo unleo, A Rosolucão do Conaelho de A;;O$to de 1532, - An1ollio PaulhtO umpo
G"",'
d, p""I.",
., 'I.".
",',. de ,1b.reu, ?resldcnte, _ Oasslano Spl,.fdfao
'"
..."
J . I . ,,· -"A, ... ..
nado. pnlo Docreto de 11 de De~embro do de Mello c Mattof, 1~ Seeretnrlo, - Antonio
1830, sobre PolicIo. d".. Pnz,
"Ug,.,
' P i n t o Ohiehorro da Gamo, !" SecretarIo.
raz parte da Leglsh\~ão ~eculi-:tr !In Pro,ln·
ti:!. da P:Ll'lI.byba do Norte e como tal será.
ForM1 a Imprimi r, n~ 3S ba,'en·
exceutad:1.
~o já lmprl1SS3S peta Cam:1r.\ dos

.m ,., • •

Fle:l.m r evogn4u todas 84 dISposIções em
eont.rnrlo.

Paço da. Q:l.mlU':l. dos Depuh.!I1.';, em 21
de Agos to dn 1832. - Ân10llfo Paul/no Lfmpo
de Abre!/-. P.rcsldClllte. - Ôtu.tiano Spiridiclo
de Mello e Mattos, 1- Secrota:rlo, - Antonio
Pinto OlllchoI'To 41l Goma, 2a Soerotarlo.
3,- A AlIsem bléa Gel'll.l Legislativa, sobre
Proposta. do Conselho Geral da Provlncla da
Parnbyba do Norte, reaolve:

ArUso unIco. Fica ereada na povoaç;lo
do Tambahll, da Provlnela dn Parahybl dI)
::-iOl'tc, umIL Etcola do prlmelrae lettras pelo
Euino Mutuo, 11 qulll &erA. provId., e regu·
Inda sCl&:undo AI dlepOll!çllll8 do. Lei de 15 de
Outubro de 1827.
Ficam revo:;o.dll.8 todu ai Lei. e RcsoluOlieB em contrarIo.
P :tço da Qn.mara. dos DeputadoJ, em 31
de N;osto de 1833, - Antonio I:aullno Limpo
4t! A breu., Plrelldente. - OdnUlM 8plrl41do
de Mello e MottOl, 1- Seeret3rlo. - 4ftt onfo
Pinto C1IIehorro da Gama, 2- Seeretnrlo,

Srs . Deputados.
IEsb.Ddo a da.r o. hora, o Sr, Presidente marcou paro. o. Ordem do

Dia:
A R~oluçi1o approvo.ndo a pensão
concedido. á vluva do Doeembnrgador
-L ago,
A Resoluçilo decl3rando Emprega·
dos p ubllcos os dlll Sccretnr lns das
Camaras LegIslativas,
A RlesoluçiLo, qu~ lu extensivo no
Aferidor da Cid ode dn Bnhla o Rc&tmento dos solnrlos. que recebe o
AferIdor da. Ca.pltal do Imperlo,
A Resolucllo Que D1o.ndn r esti tuir
no sorvlç o dOll Lo.z o.'TO$ o edUldo de
·S. Chrlstovo.o; · .e em ultimo IUg:L r
dez !Resoluçõcs, tomn4ll!1 sobre ProIlost:1s de Conselhos ProvJndo.es, o.
sabe r : seis do Ce:tr:!. trl!! da Babla
e um. de .Minas Geroes .
LevautoU-8o a &e~elio fls 3 h orall do.
t nrde,

a.

Sessã.o d{; 2;] de Agosto

,'lucm li quo tem uut.ol'ldlulc llura fa:ter isto?
A COllstitulção marcou as attrlbui1!Õcs doti l'lr
deres, as quaes nüo ae IPOdODl alterar licniio
l'Ht:.sUlJ::NCIA. DO !l1I. )uuqvJ;z Di: H'llIAllaUJ'J!:
por melo constitucional, Isto ó o 'lue cstil es·
tarbeleeldo e dl:t-to aSOra Que csta nomeação
nU~"UII~ào da l~C:.liOlu,"áo dec/arullao crwprcqa.1 não pertcncn ao G6verno, mus sim ã Cu'mam,
dOa publico, os OmclacB das Scr;rctarWa em que e1les servem. Isto li uma contrndicção:
c mai, ctll1JTf:gad08 na, OamarfJI Lel1isw· tudo nlilnillo liIue é da. uttrlbulção do Poder
liv/kI - DllcusstW da Resolugão quc reli· ExecutJvo não lhe pOlle ~er tirado por uma
titue o ediJlCÍQ rk B. OMutovÜf) fk8ta leI, deve ser na lorma. que marca a Constitui·
C~rte para HM1Jitai ao. La::arOl J}~. ç«o e llOr Is~o voto contra a emenda.
CJwsão das RelloluçQe. do C01Welho Geral
O SR. ALLnqUE"": m,.: CAJL.\vJ::lL.'.s: - Sr. preda Provincia da Ceará, lo/lre a C1':e~o UI! sldcnte, se a emenda tosse Intcrpretncào dJ.
UIIW u;lla e uma (:!ladra de Grammatica ConstltUicão, Unha razão o nobre Senador:
Latina c 80/1; c a eoncc"ào de uma ora/i-. mas a emenda o Que tnz li desenvolver o artigo
li~ão aos Fazend.elros que COJIB/ruírem da ConsUtulcil.o que diz que a Policia das Ca·
a~ucte8 da pedra e cal.
maras tEca pertencendo a cada uma del Jas; c
tanto é lIesenvolvlmento deste artis"o, que o
Fllllaram os Srs. SelUldores; - Almeida mesmo nobre Senador outro dia até dllise que
e AlbUQuerque, 4 ,vel:es; Marquez de Caravel· não era necessario Isto, porque no Ill'tiso eslu, li vezes; Borges, 1l! vezes; Mar(luez dç lava dada esta providencia, e por isso cscusada
Barbacena, 2 \'eZ~Si Carneiro de Campos, 2 era a emenda; e sobre isto insistlo e argumen·
yczes: Rodrisue~ de Carvalbo, 4 vezes; EvlUl- tou multo. Ora, o que anUlo era escusJ.do, a:;o·
selIsta, 1 vez: Oliveira, 3 vezes; Visconde de ro. dlUe que é contra a ConstItuição, porque
Coogonbas, 1 vUi .Barroso, 1 vez; Alencar, G se mostrou que duvida nenhuma pode ha.l'er
vez.
..... ~ 1....1 nisto. Se a Con3tItuição manda Que todos os
Aberta. a Sess40 com 29 Srs. Sena· empregos sejam dados pelo Cbefe do Poder
dores, leu-se 6 approvou·sc a Acta da Executivo, e1le c:omtudo não tem insistido nes·
anterior.
ta nomeação e eu Já demonstrei que no !l:im
do meu MlnisterJo JA o tinha redu;r.ldo a certos lugares; mas estava duvld030 a respeito
OIWUI DO Da
r.a nomeacão dos omclaes das :Secretarias das
Foi approvada Bem debate em ul- Camaras. Ainda quando estlvesse em todo o
tima discussão,para subirá Sancçüo seu vigor ('sse direito de nomear todos os em·
Imperial, a Resoiuc&o allprov8ndo 11. llregados publicas, lIerA esta a prImeira vez
peasUo concedida a :D. Gertrudea Ma· que se prosterga essc direito? Não, Senhores,
ria Pcre.lra do Lago, em :plena remu- porque jA por uma lei moderna, qual é a dns
nera.cão dos servll<Os de seu defunto Camaras Munlc!paes, se determlnoll Que lOllmarido, o Desembargador José 1oa- sem ellas quem nomensse os seus Secretarios,
Flacaes, etc.; por conseguinte jA se tem praquIm da Costa PereIra do Lago.
Entrou em ultima discussão o. Re- ticado, :Isto não ê Innovação, e se para essa
solucão decIarllDdo emprogados publl· nomeação conc~dlda As CamllnLa se não julsou
coa os OttEclaes das Secretarlaa e mais Interpretar a Constituição, como o pode ser
empregadas nas Camarll! Legislativas, agora? Eu nl10 IIcl como a nobre Senador ss
eom uma emenda approvada na se· deu por convencido ,peIns razões que se apre'
sentaram na pa!lSnüa dlscussüo, Qllando o vojo
gundR dl~cuBsílo.
agora appnrecer em contradlcçii.o, lIizcndo qu e
o Su. ALIIUQtJEllqut:: - Esta emenda não é contra a ConstituIçii.o essa nomeacii.o, da Q.ual
pode ter lugar, porque a ConstituIção manda dizia: Que duvida pOlle baver de Que ella per·
que o Poder Executivo ti a Q.uem compete pro- tence ;1 Camara? 'Nenhuma; ahl estão fnctos
mOI'cr os empregados pubUcos; c como ~ que que não deixam subsistir duvIda alguma o
se \tle quer Urnr l~to? ·JoJu quero Q.ue me dl);nm tornllD1 clnra n QU('fUl0. Naqnella. época nchnl'a.
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e!am U t(;usn c I\ ojo n:lo, e I'om com :lr1;Ulnen- S;IO empregados pllirlictls, pal·a lL uauJcação d05
to noro; mas cu creio que nsslm tomo se de!! f]unes 119 CallUl.nts têm todo direito, assim como
por convencido da outro. \'C1, tnmirem se dllrll para (lS remover . Ora, !luem asslgUQ, isto,
destn,
como agora di! lIue eiles, uma vez que sito
O SII. AUICQUJ>BQt:E: Quohdo !lO nfio empregados publlcos, hào de ser da nomCaJ:à(.,
pode re~JlondBr 1\ ari;umontos fortes, usa-se de do Governo? Eu nllo posso eomprehendér seum (!erto Illodo de tanllr, ou Ile dlzor pa.lavras, melhante modo de ,proceder, Portanto, o que
com o !Jlml se flngo responder. 'Estou nllida cu acho ê Que a emenda deve paSsnr, e dizerDOS Jlleus prlnclplos: 09 0!rJdac9 pcrtedcem á se qUl" silo dlt Dome"a~ão dn CaMara, etc" deeconomia !lo Senado, ao BCU R-eglnlOnto Interno, elBraudO-SG taml.:lem Que fica assim Intorprema .. a sua nomeaçao !leve ser telta !legundo tado o art, 21 da Constltulçii.o, para mostrar
lI'.1llMa a ConstJtulclio. São elllpregai/os da que se dlllnterpretMão n esse artigo, quo nada
Cnst, sobre os quaes o Senlldo tem auturldalle, tem tom 09 Poderes POltt1C08 e quo nad/l tem
nlll.B tem acaso tambem o direito do 05 nomear de relativo com o outro; em que se trata de
o ,prover? Não, Isso pertence ao Poder Exe- que O!l empre.;adm! publicas sao nomeados
. ctitlvo, ·E' estc o nrgumento !lue eu apresen- pelo Governo. Farei pois emends. aeste senUtei, lJCr me lIiio ,parecer justo que as aLtrlbul- do, para se nddiclonar á do .sr. :M. de Cara~õe~ do Poder Iilxecutlvo pnSSllm de um/L parte I'ellas, o que eu acho necessarlo para se n~c
pára outra, o 1!ue seria Ulll atitque !orma.1 dn lulgar qUI;! ti. ;Resoluçlio Y/l1 atacar o artigo
CODstltl:lcilo, Portanto, o Dubre Senador, gue COnstitucional.
nilo pode responder seniio 4luero POI' que .quero,
O nobre Senador mandou 4 Mesa fi,
foge dll Questlio, Estou conveu.ci(lo do quo o
Senado poda chamar quem !luizer para o seu
seguinte
servlco, e pagar-lhe, mcttclldo CSSll. dcspezll. nn
folhll. dllJl suaS; o !}ue se especlrlcou nsslm na
SUlI-EllESOa
LeI do Ort)amento, mas se quer que ell!!! sejam
No !111l da elDendll otferecld/l diga-sc - ,
eonslderados emlJrcgndDll publicas não e IL Ca'
maTa a quem pertence a sua nomeatno, ma~ licando assim declarildo o att, 21 da Co.osl!~[m 1\0 Poder Executh'o; obrar o contrario, e tuição . J. 1. Borges,
IOTadlr as áttrlbUlçl'ics daquelle poder,
O .sll. Bomll:S: - pnrn responder ao nobre
Foi apoiada.
Senador que encetou a. dlscussi\o li que PCtU IL
palavra, Diz o IlIIrecer da Commls~iio de ~
O Sn. lfAUQUEZ IIE B,\Lm.\c~!I"..\: Eu
Slsla~lio, 89slgnauo peJo mesmo nobre Senaaor lIào vejo a. menor coatradlctllo no natire Senao Sr. AlbUQuerque, e note-se que Bem rilstn- dor que nsslgnou o .pnrecer; antes a consld~:"o
ccl'ies (leu). O que quer dizer Isto? DIZ" que multo eonsequente, uma vez que oi!!:!. plril
não':; precisa declnr:J.!)Ro authentlcn de que s;1o Bstes empregados tomo empregados :)Ublic()~
1l1llpregtidclS publlcos; e o firma com n aua a~- eu~n. nameaçáo pertenl!{! ilO Governo; eU,' l-sti
slgtiiltura em !:mixo, por Isso tlue Ullla vez que nesta pcrsuação, c 80 llga ao sentido da Con·
hn CorPo Legislativa, li Un attrlbulçi\o do. AS- 3t!tU!Çiioi segundo o qual deve jUlltameatepei'
s~mbl~à Geral, etc., e 'flnallz/l di~ellda qU1l tettccr a nomeação ao Poder iExecutlvo, "!:ls
para .flxllr a rllgr:..; li. ASilcrubléa re!lolve que como ao Poder Legislativo pertence intl'l'llr~
O~ OWe!acs dns Secretarias etc, (leu). 'E' o tar n Constltulçilo no Brtlgo em que conÍl!re
mesmo nobre S~rindor QUe dl~ Isto e que se- poderes B c.ada uma das Camnra9, lIe ra2~:' o
slgoil il propnslçilo de !lue nr~o ê nccessBrla a aeu ·Rc.;lmento, e regular a. aua lJollrln, asdcClarMlio de 1)ue :\ Camara pertence nomenl-os sento cu que a emende. e o artigo !lilo ,'lia
(} renltii.'el-os, quem IIsora apresenta a opi- contra a Constitul~íio e por Isso \'ob pda
nião de que a nomençilo dclles pertence 0.0 em~ndl\ orrerecld/l ao artigo do proJc~to dI!
Gove rnD Jll!la reS'I'fl. da Constituicilo! Nilo julgo Co:nm!ssi\o.
pois estn oplnliio, nen'! rcnllnenUl é compatlvel
O Sn. :SOIlGJl:S: - Seria. multo boa 11, r~
com ti parecllr Ijuc deu a CommlSsào, no qual fiex[\O ao tosse e!l6ual, mas nao o lIelldo, é meO li!l;!smo iibbre Senador firmn a regra de que. Ibor !lue fll.!:nmc9 Interpret.nçno do !lrtl:~o. Dls.
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ee.so Que nunca so deu esto elL~o entre n6s; : mn.nelra I)l1e mDr~,m os nrh. lU e segulo.
porlim, ~ ongano, jt\. se deu, e foi otrel'eeUlo tes, mllll sim .~endo dl\(l llelle~ pnm. flue basta
pelo. Com missão Especial plJ,1"4 e Codlgo Crlml· um acto leglslntlvo, e !und!lIlo nesta prlnc1plQ
o~l, qUI) tratando do quo 6 rebolltdo, dlss l ' que e que cu Ju1S'o que se pOde !ater a Interpreera a eoo6.plrnçii.o Jovadn a eftelto, som cleclft- taC;\o.
.
ror que oro. Interpretação do art, 110 do Co·
O So. )fAHQt'~;% n~: C... . I:.\\'~:!.r.M; _ Sr. j're.
digo PenRI, o quo era necossarlo, visto n&o !lldemtc, eu nilo me posso nccOIl'jDlodar com
soguirem as nosslls lols o a.ntlgo uso de terem certos prlnclplos, c estou tii.o nr,rerl!-4o aos QU!!
um preambulo, que indique os motlvo~ qU\! Julgo vcrdodelros, e e~tão tüo protuDdnmcnte
houvo para eUas S8 lnzerom. Portanto, o que gravados no meu entcndlmcntQ, Que será necu entendo 6, Que logo que appareça eita NII- cessarlo tempo Jmmenso pnl')l me !lj):..rtar dei.
f1o ll!ção. em publ1eo, o que BC veja 1I1:c 011 les, o que mesmo será In-.Jlosslv~l, parque es,
OWCla.~8 das Secretar-Ins des Camarassi'lo de- tou 31tamente convencido d;1. SUtL CCl'tezo, c
c!llrndos empregados publlcos, e que FI. cnda prlnelpnlmcnte neste ponto. DI" U!ll qobr!!
UnllL <lu C3m:l.rll'i pertenee n BUIl nome:u:ilo c Sen:lt!or QUe 11 Assembléa Gerol nuo tem Ou'
rernooiio, etc., o "Que parece !!er contra .1 Con· tot1dado de · lnternrct1\" 11 ConstItuIção, sim
f1tftulciio, c3dll um ha de procurar Da 51:0. 111- OS leis, mns Q.S leis que el1:t fa.z, pela clrcllmtelll;enclo. qunl tolo motivo por Que o Corpo atanef.1 que ajunb. de .Ir o - Interllretlll-as
Lel:Islllt1vo tez essa R8!Olu,=Ao, e talvez al;uns - 10';0 dellols de - 13zer leis - ; lo.;p se.;ucnppolregnm bem nb!urdos, o Que Be cvltn r.n· oc . .. (O r~s to do discurso do nobre Ç}r;1.dor
corporo.ado 11. emenda jA approvada :I rnlnbn nua foi ouvido).
5ub-emondn.
O SR. BonoP-l': - Eu vou ler o artigo cO SR. ALnoqT7Y.IIQul'.:: - Fallarel s6 sobre que me referi (leu o art, 178). Tudp o quo
a sub·emondn.; e tRilo, porque nflo quer/) I]U~ n!lo ê constitucional pode ser oJter!Ldo sem
!lp. CfltIlboleç;,rn :]IrlMlplos tnl~os. Dl~c-!'i{, qu~ os formnlldades referldolS, pelos lc;lslaturQs
~ eln nttrlbulçúo da Assembléa Gêral Intêrp.t'· ordlnllr:lns .•o\.Indn esmmos em tempp de miltar a. Cnnstltulç.ilo; moa onele está esta. dls,... dltllr sobre a materla.; se ~uerCmos que fiQUo
slçuo? 1".10 estA em pnrte alguma., nem ~ j)1l.1· pertencendo tis Colmnras a s!1n nomcaç~o, Ur!!-slvel. A Constltulçii.o 56 se Interpreta peh:.~ mos cDtdo o - empre;ndos publlcos - DQrquo
meios nclln est:l.bclecldos. ,Mui posltlvnment~ delxando-se Isso n!lo o podem, fazer.
diz c11a que é da attrlbulclo do Poder Lef;1s
O SII. ],1. DE C,IQ.'\\·EL(.AS; -:- A deelarll.ç;io
loUvo tllter lel~ , tnterpretal"as, sU!lpende:·a~ dI! empreS'ados pllbllcos nilo v!llP nold;l; é cpnou revognl,"s; mns n!lo dIz que pode Into>· slderado como empregado publico o oCrlclal
pretar a Constlttilçito, pelo que marca trrt. 10U secretario do. CQmar3. ],[ul!I~.lp:l.l, porque
outro melo Doa arts. 174 e seguIntes. Isto assim o fOI 11 AssembJ6:.. Geral, d;tna,p com
todo o mundo tem obrl:nç3.o de entender, quan· multo poder autorldado ás Camaras p!!-ra o
to mais um Senador.
nomeeI'; (! porque fet n Assemb!éa Issor Poro Sn. BOIlCE9: - A sub-cmendn esttlllentro QLle est:..vo. nutorlznda :lo tazer os Reshl1-entos
do circulo 'Que marca. a ConsUtulç!loj alnd!! dQS dlto,s Capt4r.1S, e nehou mq!s eonvel!-Ip'lt.~
'lue o nobrc Senndor di:!! que na Constltul,=,',l que ellas os nomeassem, do que ser -relta CjJ tt.
ndo esl'\. que n ÁS2embMa Geral possa Int('.l'- nomenção pelo Poder Exccutl.o. O mesm~ Sol
pretnr o ;'I.rtlgo d.:l ConstUulç!lo, cu Vl!Jo qu~ di Ils;ora com os OWelncs e empt'!lS"D,403, d;ts
14 (!stA que tudo o que nAo diz rc;spelto a~J Com:U':'ls Lc,lslatl,.D.~, do quc se não sCSlIe
IImltt s c nttrfbulelles rl!spectlV3s dos Podero:'!ó mil! .:llsum. Por screm empregados publlc09
PollUcos e aos direitOs poIlttcos c lndlvldu3CS n1l.0 SI! se.;ue que não possolm ser nomcp.dos
dos CldndA09, pode ser reformado por aeto !Q. por ODl.1. eorporn~ão. que O! pode emprcg:lT
~slatlvo e mataria. pertencente 110 Regimento ou dcsemprcgnr, ln<lcpcn<lcnte do qije db; q.
lins C:\mnr~s n!io é rel:\tlva R Poderes Polltleo.~, Constltulçlio. Porlnn to, em nada se \'aj contrn
~tnndo demolls daclnrRdo 011 mesma Const{- 11. Constltu{ç.lo, n.:lo se fnz mais do que Ipter.
tuJçdo quo ás CRmar:!.s compete fnter Isso, prl!t:lr um nrtlbo dell=!, pelo qual concede 4s
Portanto, nfto ~ pois o artigo Que se Intcrpre- Cnmp,rns o trntnrcm Ii:l. Sllfl economia. c poli.
t,~, 11m (lo:!! <lIH" e~t~o sujeitos ~ reformn. peln .. c!:l no~ MU!; n~;:-imcntO!l, e n6s por ellc nu-
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torlz:ulos Jl OIl'emo<; fazer I~to, que- entrn. nl'SSIL

assim qUO ab ran ge todll! as leis Que são -re-

,~onomla.

InllvMI:1II .'Itln rcglmllnto Interno e por b!o

'r~m

lI:l.Vhln suas d uyldas

~obl"6

mllterla, maa por IS90 mesmo Que tem bllvldo assento quo uma vez que é dn Ilttrlbulção da
CS~:lS duvld:l! á que nfls vamas agor:!. dllr as Aucmblên Geral o ruer o seu RegImento, est.'t

11.

prceJsll!! tlceJarnçõcs; nuu ha muls n:lda, o ne· t'omprchend ldo nesta. rncllldnclc ti poder de
/,:"0<:10 ó simples.
nomear, despedir 11 tlxllr os ordenados ou gril-

O Sn. BoncES: -

mos Ilbnb:o

11.

Ent1to neste caso de1ta- tltlcnçõe9 dos seus empregado!. Portanto lato

emenda e !u]).emenda, e rllCllilC que

ti.

AuembMa faz, nlo ~ róra das Buas nttrI-

n declaração de que são empregados publlcoa. bulcões, neJlaa cabe o Interpretar um artigo
porque elles o roquerem, mns nunca por uma ou outro umlL vez que nno vil de encontro âs
deelat.1ção eXollteSsa por lei; passe-se-Ihes um aUrlbulcllea doa outros poderes. Na Constitui.
attllStAdo nesse caso, para eJ!lls requererem tào Portugueza deu-lio ao Governo nttrlhulç1lo.
essa decl:1r::tçiio no Governo. Assentou·se Que de nomear empregadOS publlcos, mas :fez·se Do Governo Unho. cedido ás Camo.raJI e9Sll.S no- declnr3~ão de que, pelo 'ReGimento da Casa.
meações, eu fi:r; então emenda para Isso fIcar {js Cnmo.ras pertenela o nomear os seus em.
fixo, porque o Governo pode outra v~ querer pregados . N40 aeho por Isso Inconveniente
aQu lllo de que lA estivera de posse, mas nio em Que S6 f.~• • Interpretação do arUgo, 00.tol npprovo.dll, e como nunc.1 se determinou a . to! se nAo st! fizer, ficaremos em um estado
regulo.rldo.de que devia haver nessns nomen- vaclllante. bto não I! cou8D. 'Ilova: veJam-'Sc
\lões, ê por Isso que ngora uos vemos neste os Regimentos das Cnmara, Francezlla e lá
~m bo.ro.ço.
se encontrará que ellu 1!l0 os que nomelo.m
A nomeacão dos empregados publicas está os seua emprep&dos; 8 a Camara dos Comexpresa:a no. Constituição que pertence lIO po. muna na InS'laterra tem alnda uma. mnlor
der Executivo; mas porque não se att.endeu a au~nrld ade, porq u~ não 16 nomeIa, 'mas tambe'll
Isso a respeito dos SecretariD!l das Camnrlll Impõe penas, chama 11. Jurw:los e tu vir :l
Jl,Junlclp3u, não se segue Que deva. agora ser- bo.M1l 09 seus empresados; tendo demais um
rir de aresto para se sahlr da ca.del3 da Con· meirinho que prende os criminosos e os mette
5Utulção, que 6 preciso respeitar. A lei das em cedela ,proprla. Nilo 6 pois cousa Dova e
Qamnras Munlclapes ou o seu Regimento nio por Isso estou que se deVe Interpretar o ar.
deelo.ra Q:ue os Secretarlos dellas siLo empre- Ugo.
S'o.dos publicas, declara sim Q:ue IL sua nomea·
O SB. BallOE8: - So 80 entende que hto
ção ê das attrlbulçÕt!1l das Camaras, e se tal é o.ttrlbulcão da ClUla, nesse cnso dlS'n (,[ue se
declo.racllo se fizesse seria otlenslva da Con· taco. a Inlerpreta.cflo do nrUS'o, e que ~e en.
stltulção.
corpore no DOSiO Re&1mento esta dispOSiçãO,
O Sn. CAR..'i".:lJIO DE 04)[1'09: - Eu creio querendo sempre que as cousas vão segundo
que não bo.verfa Inconveniente algum., uma os terDlOS legaes, parll que nio sotlram cenv~ que n6~ 0.09 clnS'lssemos â CO!lstltulçito, sura.
no (lue diz respeIto o.os Regimentos que a M'
O Sn. CAllJaIBO lII!: CAMPOS: - A Interpresembléa ou cnd;!. uma das Camarlls ê autor!- tacAn 6 feita a um artigo da. Constituição e
za"a ti. f.o.zcr. Ora, 6 dn essenctll das leis reGi' nllo ao Regimento e por ISBO, para a dlsposlmentes Que sempre neHas vil. estabelecido o Çno Ir para e!lte, 6 ntcC91arlo Que a Intelllrenumero dos empreS'1ldos e seus ordenados; o tnçâo pane em ambas u Camaras, porqu~ ndo
que acontece sempre Que cria uma reparti· (\ A~to s6 do Senado.
c.~o, li. quem se d1 um Regimento e n~t.e sen°
O S• . ROPRJctJF.8 DI: CARVALlIo: _ Quanto
tido pareee-me qUG uma vez: que temos entra· a mim, esL1. misturada eolU Idéns di versas,
do em duvida, que nlio ba Incoavenlente em flOrque, pelo artigo consUtuclona.l não bo. nada
Que li. Assen:rbléa Geral Interprete o nrtlgo a respeito de nomeacüo de empregndos pnbll.
dn Conatltulcllo po.fn bem flxnr as regras • cos que nio pcrtcnCIl no Poder ·Executlvo.
Orn, se 8e quer entender que todo MncHe que
este respeito.
PolleIa (, um termo S'ero.J. que nbr:tnS'c serve o Publico é empreS'lldo publico, cnUio
multDa COUS:LS; a sua etymologla vem da. P:L- 1I0f esse principIo nno bavorla nome:Lcilo AIlavro. greS'o. - Polls, CidAde -; denoto.ndo . ::nrno. que niio pertencesse AO Poder Executivo;

SessfuJ de 23 de AO'oslo

71

mas, como já pasMIl n Idéa de que os ConS6-1
Em seguida Imtrou em ultIma rlls
1110:1 Prol'incJaes l ossem os que nomeassem os
cussào a Resolução que restituo o edl·
seus Ont'lclnes, e não houvesse a esse respeIto
ficlo em S. Cbrlstovão desta COrte,
n mellor Questiío atê agora, parece, e eu IlsRlm
que servio !le Hospital dos Lazar09,
o creio, que as CaularUS Legislativas estilo na
para servlco dos mesmos.
mesma rnzM dos Conselhos lfuIllclpaes. Nenhuma duvida Pode haver em se interpretar
o Sa. OUV!:IiL.\: - Sr. Presidente, eu Dão
um artigo da ConstltulCãO, por.quo deblllxo me posa0 a.t:commodar com estaB palavras 'do arbUrlo de - farão os seus Regimentos - commodos - porque nio posso calcular a
csUl concedido esso poder do se dar Interpreta- quanto montarÁ a despeza delles. Consta·me
~ões. Para pois obviar a todas as duvidas,
que se G'85taram centooWl de contos de réis,
voto pela Re:solucão; IIS emendas porém não para arranjar esto edllJcJo para quartel e lIgora
ns acho neeessarlas.
nilo 1ulgo necessarlo desmanchar o que estâ
O SI!. EVANO~LISTA: - ·Eu tombem voto 'feito, para se restituir; flue se façam rep:..ros
por ella, mas qulzera. que se declarasse a se- nos telbados, etc., convcnbo, mos qulzern que
guinte clausula - salva a justl~a - o que se me expHeasse o que entende por - com·
exclue todo o arbllrlo; ,porQue, Sr. i'?esldente, modos -; porque, se é tudo aqulllo que elles
um ornela] que tonll~ ..ervldo bem e (1:10 não qulzerem para seu commodo, então talvez deite
tenha dado motivo de ser expulso, nite. deve a de.<!peza outra \'ez a centenAS de contos de
tlcar sujeito a semelhante arhltrlo ou ao ca' réIs c mio estamos em condIções de cortar
prlcho de alguem. Bem sei qua nikl é de mui largo.
esper:l.r das Camaras que praUquem só Injus·
o SR, V1SCOXDE DE COXGOXJL\S: - ARe·
tlcn, mos comtudo eu achava necessnrJa esta solução é fundada. I!m justiça rigorosa; o Goclausula, conserv~10ra do direito de cada um. "erno laDeOU mão daquelle edmelo, e destrulo
Farei uma emenda neste sentido.
os commoüos propriamente leitos para o tra,
mandou
á. Yesn 11. tamento daqueU3s enfermidades; parece agora.
o nobre lSenndor
que o Corpo Legislativo com razào e justlca
seguinte
deve mandar restituir, entregando-os no esta·
do em que estavam, quando foi tirado lIOS
Lnznros. portanto, se o Governo destrulo o
estava feito. elle deve tornar a pOr as
que
A's palavras - quando achar conveniente
II.cerescente-se - salva u jusU!ja. Salva a causas no mesmo estado, em que as achou.
O a.rranjo de um quartel l! multo dlV2tso de
redac!jilo. - Evangelilta,
uma enfermaria. A Resolucão deve, pois, pas~ar, e eu voto por ello.,
IN/i.o foi apoiada,
O Sa. AlJID'QUllIQ,UE: - A Resoluti\o, Se.Julgada a materla sufflclentemente
discutida, propoue á votaç1l.o: 1·, a nhores, não me parece boo, nào porque cu nào
conheça a necessldsde que ba de bem accom·
iResolu~i1o salvas &s emendtUl; p1l!!90U.
2'", a emenda approvada na segunda mod.ar os Laza.ro~, onde sejam bem tratados,
dlscussilo; não p8SS0U, e julgou-:ge por' mas não sei ,porque principio se ha de dizer
tanto prejudicada a sub-emenda do Sr. Que vilo para este ou aquelle 11lg3r: o Governo
Borges, PropOJ-lla atinai a Resolução que os ponha no lugar melhor, e nada mais
pllJ'8. se remetter A Camara dos Depu· temos a lazer. O editleio de que se tra.ta. ê
delles, se o Governo Jul!;a que 11.111 tfcam bem
tAdas (} foi approvada,
SegulD-'le para entrar em ultima dls· accommodad09, restitua o edltkfo, e mudlXlS
cussiio, na qUILI foi sem Impugnac ão para elle; se porém nr~o jul,ga. assim, 1JqUfJ
approvada. para .subir á Saneciio Impe- com o edHlclo e dê-Ihes outro em um outro
rial, a R'-o<:oluçÍlo que faz extensivo In· pORto, e que lhe par~a ter melbores commoterlnamente ao Arfer!dor de baJanças e dO!!' e está. tudo acabado.
'O SR. RonnroVE8 DE CAIII· ... LTIO: - E' t~o
pC30S da Cidade da Bahia o .Regimento
reconbecldo
quo o Estado deve dar um :tsy!o
dos Salarlos, que recebe o Arferldor
p, estes dOllgraçados, que mesmo quem 80 op·
da. Capital do Império.

-------------------------72

Sessão de 23 de !\gosto

põe á RcsoJu ~il.o diz que ge compro um cdUl- ' po:ltOS, como na Arm:lcdo, PrnJI\ Vermclhn,

,do; logo ~L4 reconhecido que o Estado di!V!' j etc., rcruovcu-os caUlo paro. 11. Ilha dos Fr:lcllrrcG'or com cstn despc-za c em COllicqucnCIIl/ de9; nus estes, que constltu!dos' em corpor.:!duvida ncnhunll1 pode haver CUI que a/suma çâtI, por via. de regra silo multo ciosos das
despazll. deve nb50lutnrrcntc t:u:cr..se neste ' cdl- SullS proprIedades, a multo custo 'ccederam
llelo, p:lr:.. arranjnr os commodos nCCC!Sllrlos,' no ' quo se queria, e Dlo tJ\'cr3.IU outro reme(]espcUl que se hnvln de f:lzar ainda qu:mdo los- 'dJo lenilo dnr li. casa, mas n:1o lhes cedernm
SIlOl pnr.o. qunlqu<":" outro edirlcl0. Orn, esta 'nem mBls um palmo de terrll, I) RS!llm tlCllrnm
cdlílelo de que tr4tnmos, esta. feIto j4 Jl~ra. estes desgrtlcndos· 3té boJe. Aetualrnente
(!!Ite tim, tem melbores proporciies e ;j4 14 .:lquclle edltlelo acba.se desoeeupado, e o Goestlvcrnrnj CQrno pol"l!m o Governo Innc.1SJO verno nüo lhe dando destino, "I'fI1 elle cada
mão (lelle, ·por preclslio que tinh:t, Ilt;"ora Que v"c: II.rrullllllldo·sc l"DllJsj o. Irll:lI!.ndl1dc vendo
jA não pr~Js~, f:ruItltue 11. seu dono, ôlfim de Isto, requereu que se ma.ndtuso entregar o
que não continuem .:l csl..:lr no lu.;ar em Que edi!iclo 11.011 Lulll'os. O Governo, quando se
C3tão; onde segllndo Informat3es que tenho, a.possou deUe, desmancbou todo o arnurjo· dos
estio o mais Inoomnlodndos que li pOõSircl, e se Lalnros, c redUl!;lo 3 tarimbas tudo o que
se mio /Juer /Jue se . mudem, li melhor ae.lbar aebOu; Il!or:t dill:ern elle.s que se lhes cntrêcom elll's . 'Xito t';m ~U:l, nem onde paSl!c1om !:"ua o a(Unclo no mes.mo estado, e eom 09
e ha. oito . dl:\9 estiveram sem ôlgua p.1rll be- ! commod09 que tinha; Mda ha mllls justo
001', llnS3.lndo Immeo.sns mlserl:ls, Nn.cln pois r·/Jlla Isto e nenhum receio deve ]1:lVer, de que
mai9 justo do que restltulr·lhes o que {j so u. lias despclns que o Governo· houver de r' .~; , ."
Dissa-se, procurc-se uma chll.carll. Ou ou. paTa pOr e9te emflclo no "s~tu ([UO", bQja
11'0 cdUlcfo, se eS90 nllo se pode dar.Jbu; cu superfluidade ou desperdlclo algum. Voto,
lamarr. saber onde se ach~rla esse edltWo, pol~, pela Resolu~io, qu e alEm de !ler de jus:
com os commodos nceess:ulos? Outro Ineon. t1t:l, li ta.mbem em 'bcne!lclo da humanhJ:u'le.
"enlen1c que se .:lpontou, foi o cstArem pro- .v ·o SR. OU\·J:JII.\; _ Fareee-me! /Jue nunctL
xlmo ti Cidade; mas se elle5 s;J.b.em da!lI, o disse, nem ora o."\PI1Z · de dizer, QUO se rcstime!;mo tnr.1o de outrll. QUillQuer pute, para ·tnlsse 11 seu dono o edlnclo no estAdo do
onde os m~_ndnrem, nh'O se forem para o ser- ·rulnll, ou de CaiU. em qu o estA; dlsge tão sót40. I...embremo-nell Scnliores, destes ln felJzcs, .nlente nue achava multo V.l,l;a es ta paltLvra
cuja morte todos os dias se ilPproxlma.; ou. _ commodos _ nilp tendo oxp1!cacão nlJ>UC:1·se n voz da. humilnf.dade, e nilo se receIe! TOa P~J:l. am.plltude que se lhe podia. dar;
lJue o Governo rn~:\ grandes despez.as, por Isso ·porlTue cu cntendú que pnra eollÍmodo dos
1J1le elle! nito ~ert\ tIl.o Inerto que faça u!terla- ·Lauros será preciso um Chafariz, como tP.l"Q
1'('5 despezas daqucllaa que torem estrlctamen· a ellSIl deU es na B.lbla; serão precls:lS cate ncccssarla.s. Porta.nto tl Resolu~ão deve pas· ,mISDs, lençoes, etc., o Que tudo ,ntm em
S:l.l-, e eu ,"oto por .elln.
;comlqOdos, n<10 de luxO, mas de nccessld:"lde.
O Su. Bonr.r.s: - E' :llnd:l preciso escl.l· :E' pois em COIl!!e::uenela disto que eu (lUI2Cf.1
reecf "um nobre S'enador que encetou desne- que se expllc.lsse a. qualidade dos commodos,
eessari~mente :l dlscusslo. Este edlrlclo foi
porque pode mu!to bem n Irmll.ndade ou n
concedido :lOS Laz.lros por urr..a doação, o (lue Adminlstracão dizer quO o Corpo üglslnUl"o
wnstn de um Aviso dn Secretaria de Estado lho mnndou dar tudo Isto. Nunca 101 mlnJm
competente, cuh do~cüo !ol con!lrm::tda. por Inten(tiLO /Jue se entregasso o edlflnlo em e8'
D. João VI. O Governo que lhe suecedeu, tndo de n50 ser habltadoj mns flllero /Jue n
teudo 1Irec15fio do edltlclo, nsscntou poder Cam:lfa tome em consMar.1çilo e5tn pa.lnvrtL
rcmover es enrarmos, e :lsslm o tez; mas.
eommodos - pnfa que dopaI. $(I lhe niio
reerlD heccu t:tnto n propriedade, que níio a diJ outm. Interpretação.
cncorporon no! bens da X:tc:io, e mandnndo
O Sr~ lL~ltQu.:z Jll! c.\r.. \"i·F.u .AS! - Sr. pre·
os uocntc.~ Interinamente ~arn -n Dh.l d::ts En· sldentc, eíiPmdêiic~-;-;gõde;!ahn consclen:mailS cnt!'oll o procurAr um edlflcto par:! ela. tenho de D,?\'O de produzir nl:une rodo!!
ei1cs 'como em Indemnl~:ltiio do outro; ' m:l.S 3lmplesmentc. Se :I molcstl:l 6 conl.:tglos;l 00.
não aclmn!10 um ~Ó (':1 p:lZ em diff(>rcntCll !l1\0, n;io sei, po rflue o.flo ! OU rn e(llC(J, c por

.." ...
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Il4SO o:io ,11:0 COInt/ctc o dccltl!r 1~:IO: utt'! ngl)o núme de .l'io; l'::a: .:: "~l'u;u]c U:'IIII c.;i~L~rllu
qUI: o era, mllS :oe de ar:, em
cúm Nau, IUItIi pllra blln1l0$ nao sei quo po~
dJunte o niio é, então é escusado um 110!1pltlll U. servir, além de oulros incoDTonicllL05 mal •.
IlrJvnUVoj porém tie DÓS QuerewOél evlto.r o Eu s6 diGO is to po.ru d/!!Scargo de minha cousCOlll."leto tios l1ccownletUdos dnquella mOles· c1enclll., porQue ucllo multo Dlll.U o virem 'para
tia, Que se reputo contagiosa, e fazer Il!Islm um edlliclu. l,Iu:u;1 d~lIlro ali Cldado, do qual
com que (llla nuo aUõwcllte, é ncce:asnrio ta· se podia com graDllt:I uUlJdndo Innçar wão
zer com que os doentes Suunl'em 11 Ilieta que para Cnsa do (;~rrecçil.o, visto que pela sLla
(l • PI'CscrillUL para U.l enfermidade, e tomando 10eaIJdlll!0 tllm cOIlUllunlellcüe3 p or 'terra o
isto em consideração, digo QUO o local de Siio mllr; Querelldo-.so 110r6m Que pns:!o 11 ResoluChrlatovão não (j bom, e a experienelll de çuo, pnsso m·ulto embora; o meu voto li commuitos nunoB o tem mostrado. Os L8J:l1ros, tudo quo niio dove plIssar. Se 08 b'radcs RUO
qunndo o.!iJ estavam, costumavam saiU!' os Querem ceder-lhes o terreao DecouarlO suo
muros e melUllm-sc pelas taber nas de noite, eUes os que deve~ Sablr dali! deixando ~s La·
.
'
onde se cntrcõl\.vam á embrln.;uez, QUO é In- ZU08 senbores da. Ilha, ollde 80rln o meu
telrltlllcÍlte :u\vcrsa ãquelln llIoicsUn, que mui· voto que el1es ticallsem, arranlando-so-lbCs IA
to :lugment:L eom li. e9cILIltlescencla que CAusa 08 neetssarlos commod08.
o vinho ou licores [orles. Ora nas l.abernas
.0 Su.. :BOlCUt:!l : - O nob~e Senador repeboblôlm elles pelos Vl1.S011 por Que todos be- tio os mesmos :.rg~mentt;.s que lA produ~lo
bem, porQue os blJerneiros ttão tEm CO!)O par- em outra 8C8Silo os QUIle5 Coram ~ntiío roj
tIcular ptlm os L:wlros. De mal! SIlltavam balldct. O seu torte ti li cowlll uaJc:tçii.o; mas
OS muros c \'!nb1tw entregar-se fi pr~Utlll
oade se lIorl1o elles que se n:1o .PlISS:l. dar ess:t
çl1o, o quc (azia tom quo llUgmeata!se o mal, eommunlcntil.o? S6 se forem para 11 Forta!ez:a
o qu:ll já flue 50 nflo pGdia eliminar abSolu- dll. LaS!, DOrQue em outr:!. Qualquer pute
umcnto da Sociedade, devlo. evitar-se Que se ho. de sempre ncontec~ o mesmo. QuaJlto i
eom·munlcôlsse; ora bôlvendo essa comrnuDl· duvida dll. despeza, dl.sse-!e que cUs. Dão scrla
/!lçiio pela prosUtnl<Jl1o, que progressos niio
Celta com obJectos do IUl:O, mas s6 se devin
!ará uma td mole;;tlôl par intermcdio dO vegllStar com o estrlcto necessarlo par:!. commonarlo? Portanto, o meu voto seria Que em
do dcsl~ :lo!elJeos; porém, no ohjeeto commoS. Chrlstovüo .10 não admittlsscm os L:lZUdos não cntra uO! Chnrl\rJz: se o h:l. no Hos·
ros, 11 ngOb com mais ro;\'~o, por estar aQuelpltnl da Dllbln, nós nqul não o qucremos;
le lugar mais pOvoado, com multas ruas e
Quer·so 56 o que r~r nocessarlo, c nad:\. mais.
tnbcrnu.s. Em outro tempo havia queixas a
d Sr:. ROlllllGt.i:s DÉ CAm'ALUo: - Antes
este respeito na ' Secrctllrla de Estado, Qulz·so
de
hontem,
estando eu cnsualmente na ruQ.
.evitar blO, mas a Admlnlstrnção o não, Pôde
conseguir; 6 sendo Isto assim, como de facto Dlreltn, á porta de umo. Botica, cbe.;ou~e
li, e' tom3ndo-se em consldenção o SCr Ulo umo. mulher com um bilbete do. Miscrieordla,
conb.;losa .:lquella
molestla, . poderemos pedindo que a r~cebCssem, porque ltl não ha·
convir em Que estejam tão proxImos dQ. CI· via COOlOlOdos; o homom da BotJea àisso-ihe
dade? E' multo justo c pede mesmo a phllan- que Unbo. multa vontade de a receber, ina~
tropia e o. humanidade que se não deixem so!- Que tambem n110 tinha. commodos, comhido
trer 'privações, mas íí tllmb(-m necessnr'lo que que fosse no outro dl3., IL ver se Q. podia. reQucrendo-se beneílclilr, uiio os vamos pOr em eebcr em um e:lnUnho. Isti! é um lllal a QU"
commuDIC:l.çl'io com os sãos, o que além de se deve dnr remcdlo; e Qual é o reinedlo inals
ser contra o bom senso. lÍ tambem contra o prolUpto? E' este que 1l'l3rca :t. ResoJurilD, 11
bem estar dL\ Sociedade, e por Isso Julgo pra- vojo que nuo ba fIIltro, porQue eomprar-se uma
clso quo se obtcnba uma checara. mais re- chaCll.ro., fa2er-sa uma cnsa, etc., ~ multo
1Il0ta, onde este.jnDl retlrndos da éODlmunlca.- bom de dizer, ma.s emquanto nito bOUJ'er Isso,
ção com os não Infeccionados. Em S. Chrls- o.il.o de ~tar 1I11deeendo este;; Infelizes! Isso
-tovilO mesmo não tGm tGdas essas commodlda- nito pode nem del'e ser. DIsse-se QUC devom
des, que se querclll Inculcn1'; porque a o.gUa estllr lon<::o da povoaçllo, e que pua Is.5o a
que t~m Ií lodoSIl, li umo. valia, Que tem o Ilba em gue estão era o melhOr lugar; mas
tu. Uld.:L-SC
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ilha !lft.., f Clli1al:, c quaulQ iL comnluII1~a
~e não bouver uma boI!. polida InUrna,
, .. 11.. 0 de u.:ter o mesmo que Jaziam em Sào
.... 1.u·.~ t.\.oVIl...,. I,tuanto á. dll9pe:ta, ~u suppoallo
que se o l,ioverno 4 ma.ndar fazer, não ser4
em t:llml:01La c len\)oes, ncm isso li do Que se
tral.:l, porque Isso t~m elles, mas 81m nDe
commodos da casa Que sào nece8~rlos para
IIU"S \I .. ~loI·UU. Dislie-se QUo a IIba não é capli~, j,I... qll~ 11"'0 ltm ugua e como a que lia
.UI UI> I..IU;"lIt, Lt:m IICOJ1tecldo pauarem dIaS
iOlIUI ella, 6enllo aelllalS lmp08sivel conduzir

o 511. li.uwo:JC. : - Outro -dia, na dlscussao
desta mll-terla, lelllbrou~e um nobre .!5ena4or
do edUiclo dn l..e.J:1',l de hodrlgo de lo'reitas e
nouve um outro nobce Seaador QUe! aisse que
estava:n arrulnadlll as paredes desse cdltlClo,
Velo A mlllha mão o relatorlo do nomc de uma.
Commlullo sobro este estD.belec1mento, e nelle
diz a Commlssão QUO o examinou o anno passado, Que eile estava ti bom estlLdo li que Unha
81do concertlLdo hll pOUco. Este edlrleio por~m
e aullS deçendenelas pertencem 6. Repartiçti.o
da Fazenda e nB.o , minha.. Sou tambem de
abua suttiele!lte para alies se lavarem e w- opInIão Que o.quelle lUlõo.r ê melhor do Que o
marem bll.nb06, um dos remedJos mais recom- de S. Chrlstoviio, e Qua.nto ao c8taboieellllenmendlu.to! DUO. aquella enfermidade. Em umn to, le o Senado Qulzer adIa r a materJa por alpalavra, Illlando houver um local melbor, guns dias, eu oo.rel tod os os esclarecimentos
eu vOtllrel J)ôLra que eile! vcnhB.Pl ou vão pata qw.l lIouverem a esse respeito. Quanto á agua,
ello; mu por ora do vojo outro remedlo lia lá J/)astlJlt.e e no edWclo de ·S . Chrlstovilo,
50nl10 dar-se-lhes o edillclo que lhes pertence. QUlUldo alU havia. tropa, dIzla·se Que os salO Sa. ,)t. DI:: BAlUlACl!.'·.A.: - E' muito dlW- dados estavam dOL'lItes pel:l. !111m de agua.
O Sat Aasc-u: - Eu aebo que todo o
cU fallar COIlLra esta Resolução, porque tudo
tempo,
Quanto -nós ·nos demora:tmQ:! ntst&
Quanto se diascr /;'m CODtrario a eUa panM:er6.
of[ender a bumanlda.de; porém :lo minha pro- dlscuMão. é desperdiçado, e nada remooela
pO$lçii.o, Que vou fuer, poderá. só estender-se os sotf rlmenlos daquelles des,raçados. Fal·
a mais uma demora de 10 a 12 dias, e como lou·se na LaSOIl 'Rodr!;o de Freitas, e duvojo chega r o nol:rEl Senador :Ministro das Re- vida. nenhuma tenho sobre a ,eracldade das
PilrtlÇÚ8S da. Guerra e .Marinha, talvez pelaS Informaç~1 dadas o anno 1lllSsa'do pela
Informações Que poda dar-no" nem li. tanto se Comims!.ào; mas eu estive 16. ha 15 dias, occupel-me em passear, c vi que M edlflolo&
eslende.
'l'rata.ile dc dar com lliIodos aos Luaros c esbvam tOdos arrUinados, e nio podem sernada lia mais justo; sendo porém uma das vir pa.rn nada; do maneira que, quereadoilC
cousal! de que ellt's mais precisam a abundaD- fazer alll qualquer causa, será neees5arlo
cla. de asua para. os seus respectivos banhos, npenr tudo, AI. excepclio ilo 'Palacete, Que é
parece-me Que seria melhor cscolhn a LagOa uma casa regular 'Para ulna tamlllo. grande.
Rodrl so de Freiu.s, onde ha uma abundancla Temos IÚnlln mAis outrn clreumsta.ncla, e é
cxtraordlnarla de ngua. 50 o Governo li obri- que os edltlclos &Inda pert~ncem , Fazenda
gado a fazer os commod()s lle<:essariO para. 0$ Publlca, mas o.S terrenos estio arrendados;
Lnzaf'lOS no edllleio de S. Chrlstovii.o, talvez e como ê que ec hão de PÔr aUl os ·LazaroB
tara. a mesma ou menos despeza, fa.zudo-os en tre as casas d08 homeu que arrc~aram
nt!lse ed.itlclo ;ue se rvia Ilara Fabrica de Pol- 3quellu urrenos.
vora, cula f.a.brlen 'Passou -para o Porto da 'EsOs IndivlduO$ Que !lzcra.m os arrendatreUa. Nesse cuo nada lIe augmenla a despeza. lllentOll, nio QIlLleram O!I edlfic:ios, porQue
e 08 L:lZaros Dca.rão mui melllor, porqulI têm não prestavam para. nada. li alD'da que se
;raDde abundall~la de agua eorrente e fica li· Qulzcssem concertar para os Luares Miaram
vre esse ediflcio de S. ChrlstoTilo para easa ;aIU, la,se -PreJudIcar ",C)uellns pessoas Que lá
dll Correcçio, .para o que estA .e.propI1ado, visto têm cnsa.s. Quem tallo. no edUlclo da Lagoa
Que reune tudo quan to têm exigido os homcns RodTi:o do F.rtltas, f porque nunca la. foI.
mais Intelllgentl's pllrll a ,raeturl1 do uma boa Port~to 'delxeInos Isso, c proeure~ fI outro
Cl\delo.; este meu radoelnJo porém ~ debu.l:to melo; porém. DO emtanto vcnham {lnra. o seu
dn. hypothese de Que h<1. edi nela bast:mLc dC\;Ol,." odlflclo, ondo não Jl3decerão tanto como baeupndo na Laglla Rodrigo de Freitas, Que possa fJuella em Que estão.
O oSn. DoJtG.:S : - Todo mun do s,'1.bc QUc
l:Icl'l'lr pllrtl lato.
:I
~
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Sn. AL&XCAlI: - ' Eu sou do parecer
FtLhrlcn. 'd:\ Poh'orn da L:t;;Ull Rotlrl~o !le
FTl'it:ls, qU.:lndO Col csl.Ab~lecltllt, tol 10&0 C]UC não hll.jam multas ~dclrll. de Gramma·
pre.cZl.lndo o desastro que a.«IntéccU 4 Fa- t lcll Latina, ·mas nn. Provinda do Coará nil.o
brica '<I.a Polvora d~ Lisboa, e Dor essa ...n· t em Ilavldo cxccsso nisso. Es ta (i UlIlo. das
zilo scp.luram·jO multe;; 03 edUlcl08. Essa VlIlas m:l.ls populasa3, o por era tem só 5
Fabric.'\ tem dlrrcrca.tcs C:l5:lS de ottleln» c CadeIras, duas em uma Comnrca, c t.-os em
deDosltos, Scpoll~dns Ulllas das outras como outra, 'fedlls estas tlcllDJ em multa dbtllnclll
daqui li. Cld:1.dc ~ovn, Pllra que no caso do urel\. d~s outras, Isto (l, de ~O a tiO lcgun.s
haver Ulll lacendla em Qualquer dcllns, nno nas VlUtlB 1l1:lls llrlnc!paes. Deve·se aDprova.r
se communlcar ás outras. Ora estando Isto esta Cndeira; porque IIssim tl'cs em UDlIl. Coneste csttl'do, como I.: que se hA de pôr aJli o ml:.rell, c tres em ontro.
.!\

Hospitlll dOs Luaros! S6 se se puzarem 20
em

Juls-ado o deb:tlO suttlclentc, fo!
3pJlroVada li. Resoluo:uG po.-ro. subir ti
Sanco:;10 Imperial.
.Entrou em dlseussao :\ Resolução
sobre Proposta. do n1Clim O Conselho
Geral da Provincla do Cear1, conce'
dendo uma s-ratlrlcn.ção n03 FllZen·
delros e L:l.vr:tdorcs, quo construirem
Il~udes de pe(ir.2 o cnl.

caSIl, 15 0111 outra e 10 em outm,
etc.; mas Isto Dlio tC!'ITI Ju~r alSum. Demais este, Gdltlclos eilio em csta.do to.l, quo
a Fazendo. Publica querendo-os vender, nilo
odIOU nloda. quem os qulzesse. Qu:mto pois
:'I (lljljCS cd[t1do~, nenhuma espcranç,1. .podeUDlo.

mos ter de que nos slrvnw,

,·i
Julgncl!l II materin deb:l.tlda, foi
DllprOI·nt!r••'t 'ResoJuç:10 para subIr 1
S::.nc!)l1o TmÕlei'l:.l.
O Sr. l'residcnte!ol sub~tltuldo
na C.ldelr:l- da Preslde:l<::io. por ai·
,uu mlllutos pelo Sr. 1- Soeretarlo.
,EntrOU cnl discussão a Resolução
tcbre o. Proposta do Conselho Geral
da ·Provlnclc. 'lIo Ceará creando uma
not':l. Fre; uczia na Capell::t de Nossa
Senhol'u d!\. Olorjn, no. Povonção de
o:\farln l'crel~n, come~nndo-so pelo
artl;o 1".

o

SI:. OLln:n:.I; - Nilo se! cnde lnlo pnr::tr as nossas j"cnd:l.S. Pois, SenhGrcs, já o
homem que ~nz um a~udc plra beneticlo de
suas fazeudas, ou ;pdas, b3. de ler uma. recompeusn por obra leJtn em bcnellcle pro·
prlo1 Qual (! o dinhei ro que hn pnr!!. 13$01
Passe embora a Resolução; eu sei porquo se
oprcseDt:'l Isto.
O SJ\. .-\.u;?;e.-\H:-Pcnscl, Sr. Prc~illen~e,
que esta. Rcsoluçilo serl(t Jmpugundn. pe~l\. pO·
quenez do premio. Orn que cousn sno cinco
ou dcz mil réis -para servirem da Incentlvo
!l.OS Pt::lJlr letarlos .pua. con9trulrem nçudcs.
o SK, IUJ'_"C.\I!: - Esu Capella. lem que prC3ctVeru do flngello druJ seeClls? Todos
b~t.1nto Populnçáo, e eSb Proposto. do Con· os Brasl-Iclros E.lbem QUlUlto nquelln desrra·
selho .Ger3.1 foi Cela n requerimento dos po- çadA Prol'lndn I:i..: Cearj tem safCrldo com u
\'cs. Informado pelas Camara! Munleipaes. seccns, c n e:'l:perlencl3 agora tom mostrado
tl11e nlgllD1 ;:~ude, qlle ba nn Provlncb, feito
JulSOodo o debnte suUiclen-te, foI pelos proprlet:trlos n:ts suns terras, ap resen·
npprovndo o nrtlc-o 1. ,
tOom um re:ucdlo ext.raordlnnrlo contn estas
Jgunl scrte tevo sem impusna~;(o seccas: porque toda n elrcumCcrencla. dllS
n1gl1IUn o nrtigo 2·; sendo o.Unnl ap· margens dn{).uelles n~udes COnscrnD1 Illntu\l'I
provntln a Resoluçii.o pata subir 6. nns qUilos j{1 alies podcm plnntar. Pr esumlo
Snneção lmjlerlal,
~sorA o Conselho Geral, e multo bem, que se
P::ntrou em discussão n IWsolução se (/~S!C un\ Incentivo nos proprletnrl03 para
sobre Propcst.'\ do .mesme 'Conselho S3.hlrcnl dnqueJlc lethar &,o oru que est.ão. o se
Ger!ll d3 PTo\·lnela. do Cca~ erean. fizessem açudes nas C!trllda.s, e nas sua.a prodo. umn CadeIrA do Granlm:ülcn Ll\.. prloolldes, li 'P-rovlncla t1mrln utilidade disso.
tInn na Vllla de Cn.mpo ·)Jalo r do lOque eu acho por6m ~, quo Õ 1IIul dhnluuto
Qub:C'rnmoblm.
OS$C Inecnlll'o: porque qunntos braças toroo

I
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o premIo multo pequeno: :parec&-me pola

que ainda que se gaat4a8elll dez

mo Conselho Coral ela Provinda do

conto! de

Ceará, creando uma Fro;:uetlll na Po-

reis, para lIuavlsnr naquelIa J?rovlncla o nD.ge11o, que aortre da. secea. devia dar-se casa
qUaIlUa Por bem

~mprebAdll,

4111do. que nQo

1000se senio 'ParA a eoDaerva~ de seus nulmaes, Que silo realmente os melhOres do BrnslI. Não 'b a prod~çlo mallj fecunda de gadO!!
do que n daquelln ProvlncIa.; silo todos de

multa torça, n ponto de virem do Sobral n
PCl'lln,mbuco com 300 leguu de dIstancia. vol-

taram outra vez carregados, não ha llDlmal
IlIgum tio ))OSs&nto. Tem poIs !\queHa 'Provinda. recurso ntraordluulo na crl3Cào dos
gad08, e 11 tal a rlgeu. dellcs, Que Quasl nUDc:l
morrem de fome, ape:ar das grandes seeca,
comcm e"a queimada pelO6 ardores do .sol ~
softrem sêde de 2 e 3 dlaB, que quasl BelJ'lpre
é quem 08 maUl, Ora em attcncão p. lato ê
que o Conselho Geral S8 l embrou de animar
este unlco recurso (á tlxcepção dos Poços ArtesianOs que delJ'landam ontras COU388), e jul;ou que ha.vendo eS!le Incentivo, Que cu acho
pequeno, os proprlatarlos Iriam !a7.endo esses açudes, já nu BUas fazendns. já. nu estradas.
DIUê o nobre Senooor Que é em con-,enlenda j'lroprla dos proprletarlos; ma! nllo ê
." delles, é trunbem do Intereue geral da. Nação, porque os direitos d08 gados 'hão de pro.
duzlr mais 20 ou ao por cento, Portanto, Senhores, este é talvez o pr imeiro beneficio
lIue BC 'flLZ áquella Provlncla paro. ver se sua·
visa. a sua desg rnca. O Conselho Geral lembrou hto, a os nobres Senadores terão beneflcencla bnstanto para o npprovar.
O s~. BoRDES f« UlJ'lfL brel'e observacli.o
em tllvor dD Resoltrcilo, que não foi ouvida.

voacilo do easeavel.
o SI:. AtExou: - Esta PotoaCiio ê .mil!to malor do que a da Freguezla a QUo pertence, tem jl duns Igrejas, etc., de maneIra
que tem quatro ou dnco tan·tos da Vllia, e da
Freguezln 11. QUe está ligada. 14 Quando eu
Cul para as COrtes de Lisboa levei Inllnuacões dOI Povos do Ceará PIWl a propOr 11
(iMsã.o deata Freguezla.
O SI>. RoUIIlGUEfi DPJ CAltVALUO: - 50 eu
tllelSe algump. obser'Vaçiio .:L esta Resoluçlo
s8rla para. dizer que li. VIIIII. de Aqulra z se
mudasse P:1111 esta POVOllellO, flue Já no .meu
tempo
chamava o pequeno #o\quIru.

se

Julg~o o debil.te sutncleote, foi
approvtldo. a 'Resolutilo Para subir (~
Sanccão lmperlnl.
'Entr ou em se,;unda dlseussiio a :Re!oluCilo sobre Proposta do mesmo
Conselho Geral d:!. Provinda do CearA, desD.nnexando certos 'I'erID08 e
Fre&1lezlas da Cidade de FOrtaleza e
'ViUa de AqQlrAz, para se Ineorpo1'llrem ao Termo da Vllla de Meeejana,
ti. qu~1 selJl !mpugnaç!o tol allprova·
dn para subir á SlIlIcCão lmperlnl.
Segulo·se & entrada. ilm dltcu8aào
da iResolução sobre 'P roposta do
Conselho Gernl da 'Provlncla da Bahia, ereando o lugnr de Contado~
para a CalJlarn Municipal da Capital
da Provlncla.

O Sn. BoncES: -

A Camara Municipal da

Capital do Imperlo passa lem elSe Contadot,
JUI&ldo o dcbate surnclente; fel
approvlLds ~ Resolução lIara 9ubtr ;%
Sán~çi\o lm'J)ertal.
Entr ou em dlseussio a R-e:9oluCiío
lobre 11. Proposta do mesmo Conoetbo
aerlll da Provlncla do Ceara, remo'fllndo a Freguezla. d'A!mofQJa. para 11
~oToacâo d.. Barra do Arnc:aoSII:,. 1l.
quo.! tem h:npuglIaç40 101 nppronda
para aublr l Sanceio Imperial.
8egulo-ee li. entrada em dlscuSSllo

o abrange maior numero de vcndu, mais escrlpturaçllo, e mais COUlo.l a tA!er, e a Camata Municipal da Bahlo. que não tem tantos
lIegoelos em Que cuide, preclall. de ContDAort
Eu 'olio 801 pn,ra que, ~ taço só estn. obsetvn-·
(11.0 .

Jul&ado o dehata IlltIlelente, foI
approvada a ·Resolue40 pa.ra Sllblr ti
Sancçio Imperllll.
E ntrou cnI seguida em dlscuS$Ü.o a
Reaolusilo sobro Proposta do meamo.
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Conselho Geral da ProvIneln da. Bn- a entlfo o f!lordo; Il.gorll. mesmo O melhor que
hIn, crcllD.do Da Provlnela uma escollI.l tracem esses planos, quando virem nas desde Geometria e Mecau1cll., li. Qual sem pezns prov!nclnes 11$ t}unntlllJl Que l hes estão
Impugnacão foi npprovll.dn,pll.rD. SU· maI"CD:d:l.ll, d:!s qUlles podem dIspOr 11 seu 811blr 11. Imperial Sanc~l\o.
boI'. Eu mandarei um requerImento para se

Segulo.se n entrnda em discussão adiar esta dlscussi1.o.
da -RcsoluQii.o sobre Proposta 0110 s0-

o nobre Senador mandou á Mesa.
bredito Conselho Geral da ProvincJa.
o seguInte
da Bahia, crcando um çolJeglo de
Lcttras, começllndo-se pelo artigo 1",
o qual sem Impugnação alguma tal
approvado.
~quelro o adiamento da Resolução. -l.
Isun! sorte teve o artigo 2·, entranJ,
BOrgCII.
do em seguida em discussão o arFoi apoiado e entrou em discussão.
tigo 3".
o SII.

~L\I:Qm:z

DI::

CAn.U·EtL~S :

-

DIz

este urtIga (leu). :Estabelece um privilegio
de lugo-r, porque dá Isto só no Lente de Latim da Freguezl:. do lugar, onde se eslllbe·
lecer esse CodJgo e não aO$ Lentes de Latim
das outras Freguezlas.
O Sn. Au:scAn: - Eu cuido quo não só
lIe augmcntam Os ordenndos dos Mestres de
Grllmmatlca Latina, mas sim a todos . .Eu não
tenho Idfa de que os Lentes de Rhetorlca e
Os mais de que tr:u:. este artigo, tenham o
ordenado de 800$000. 'Dá-se este ordenado só
aos Lentes da Bahia, como se [assem prlvllebl;!.dos, aJ';rn de se lhes dar casa para eEsas
Auil:s. E~ atllo que Isto deve rlcnr adiado,
por Isso ~ue d:lIJui ~ dous annos eUes rarão
o que en.tenderem, porquo p:w::tndo ti. refo rma
da Constituição, e1Ias das suas rcndns ProvIu·
clnes poderão então dar quatro ou seis mil
cruzados, se qulzerem. Não chegue a uma e~·
pedc de BervUlsmo o I1pprO\'ar-50 aqui tudo
q'uanto vem dos Conselhos Geraes. Acho que
devo ficar adiado.
O Sn. BOROES: - Nilo passou !lcto algum
LegIslativo que désse 800$000 de ordenado ílOll
Mestres de Francez e o dnr·se essa QunnUa a
esses Lentes e de ma.ls a mnls dar-Ihes casa
é uma especte de di sslpa~iío das rendas publicas. Se as Provindas querem fazer esmbeleclmentos com um luxo oxtraordlnarlo, &11-,
'perem que pnsse n reformn da Constituição

o Sn. MAnQtmZ ni,: CAI1A\'ELLA8: _ Eu
nua duvlda.rla votar pelo adiamento, mas nito
parece bom que elIe seja Jndetermlnndo, antes julgo que elle só deveria durar o tempo
quo losse neeessarlo pnra nós examlnarmol:l
.se os Lentes, :lo menos na Bae:a, já, tInham
800$000; porque eu tenho
lem.lIro.nç:l, que
o Professor de Francez tem menos do que o
ile Phllosophla c RhctorJca. Portanto é bom
que se e;ttlmlne o que se PI\.SSOU, porque no
easo de terem j1 nlguns Pl'Dtcssorcs 800$000
deve-se tambem approvar esta Reaolu!:iío.
O SR. B<lMES: - Eu não dei tempo fixo
ao adlamento, e se o nobre Senndor quer que
elle seja só nté que se [nça o e:!3mC, sela
multo embor:l.; no nobre Senador !tca o dl·
relto de, depois de se fazer o eXame, requere r
~uc 56 levante o adiamento e que entre de
novo em dlscus.sii,} .

"li

JulgadO o debate sulUclente, foi
approvado o l'equerlmento,
'rendo dado a hOla, o Sr. Presidente marcou para a Ordem do Dia:
1,8 As omendas ao Codlgo do Processo Criminal, approvadas pelD Senado,
2.' O Projecto de Lei quo nltertl.
certos artigos do Cocllgo Penal.
Levnntou-sB a seSSl10 ás !l boros lI:!.
torde.

7.

---
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SESSÃO EM 2jj DE A'GOSTO DE 1832

F oi

:lo

im primir.

D tsCU$8rfo dCll emendas do Cô4igo do Processo

Uma representncão dos TabelUdes e Es·
crh'ücs dCSll COrte, pedlo.do que os SSuS $8.
Fallnrrun os Su, SenadOres: ~ Mo.rQuez !nrlos scjnm Is uullldos, pelo menos 0.0 dos
de Cllro.veIlaa, 8 vezes; llorges, 3 vezes; Ro· Escrivães das Provlnclas de Minas Cernes,
drlgues do Carvalho, 10 \"eZCS; Alencar, 1 vez; S. ;Paulo e outr/lS do Interior.
Al meida o Albuquerque, 'fi vezes; Carnelro de
Co.mpos, 3 ve~es ; Visconde de Congonhas, 1
Fo! remettlda. 4 Comm1sslio de
vez; Ollvelrn, 2 vezes,
Legislllljãc.
Aberto. Zl. sessão com 27 Srs. Senadores, leu-se e approvou·se a. nctll da
antecedente.
O Sr. l - Secretario deu conta do
seguinte

Um afflclo do Ministro da Justiça, remettendo .saneelolllldos tres autographos das
Resoluções <la Assemhlêa GeraI, um:!. sobre
outra do conselho Geral do. Pro.lncla do Cea·
rá creando uma Fregnez!a. na. VlIla de S. J oAo
do' 'Prlnclpc, dcsmembrad:L dn <le ,\.rnelroz; e
dUas sobre Propo!to. do ' Conselho ~ral da
Provlncla de S, Paulo, n primeira, erlglado
em Frcguezla. a Capella Curada de S. Bento,
no TerJllo da Vlllo. de Plndnmoh/lDSaba., e o.
de Nossa Senhora do ·pntroc!nlo dn Agull
Choca., no da. ViIla de -It11.; e a. segundn, parti.
quo o p 3.rocho de Gunrapuava tenha, além da
Congt"ua, uma .'fIltlflcaCiio de cem mil r éis.
Ficou o Senndo Inteirado.

PrImeira parte /ta Ordem do ma

·Entrnndo eDl t ercel:-:!. discussão as
e:ncnd!!! 0.0 Codlgo do Processo, approvc.dns pele Senlldo, do ~ IDJIresso
T, nlarcll.dns 4 margem com um 411tGrlsco, o Sr. P residente consultou
o Senndo, se se devia ler sómente os
-artigos do Projecto eorrespondentes
-ás emendas que entram em discussão
ou se se devia ler todo o Capitulo
do Pro}eet.l o as emendas r.aspect!·
vas; c depois de so lil2erem IIselras
obscrV/lti5es, vellceu-se que esta. terceira discussão fo!Se por T itulas, Ca-·
-p!tulos ou Scctllell ; e -entlio tal .jJdo
o Cl1pltulo l ' do Titulo 1· do Projecto c as emendas respectivas mar·
eadas com o as terisco, que eatra,·nm
em dl!cunllo.
o 511. ].L\ltQt'tz DI!: CAB.\VELLA8: - Eu
nií.o posso vct!lr por uDla emenda \Iue aquI

estã

~o

artl·so G". DIt este artigo do proJe·

eto: "Hnverã em eadl\ ComllJ'C4. de um atéUm omclo do Secretllr!o da C:una.rl!. dos
Sra. Deputados, r~ottendo o. seguinte -Re solução:
A .",ssembléll Geral Leglslatlvll resolve:
Artigo unlco. Quando Qualquer Juiz de
Paz, ou Supplente em eflectlvldade, tiver -de
ser p.:rte nos Juizes de Paz, seri para esse fim
J uiz competente a Imm~la to em votos no
mesmo Dlstrlcto ou o Juiz de Paz mn.ls vlzl·
oba, Qual o autor eStalher.
l':\tO da ClUllara dos DeputAdos, om 26 de
Agosto de 1832. - Antolilo PauUna de Allreu ,
Presld"nte. - 0o,$10110 8pcruHiio de Mello t

tres Juizes de Direito. conCoTEne o numero,
e",.c .• (leu) . Diz 11. omendn: "Em cnda 00-

mnrca haverá um 1ulz de Direito. NB.9 Clda
de" etc.· (IClU ) . Isto seria bom .depois d'
feito. :t. dh'lsilo dzu CollUlrc8s e como se da
autoridade 0.0 Gove rno p31'll 50 lazer estas di·

\'!aõcs do Comarcas, etc ., dlgll·se-lhe que 3.
fatA quanto nntes o que o .roesmo ordeno nos
Presidentes dns Prodnclas em Conselho, para
que venham :i. Ássembléll Geral para. esta, as
nppro\'o.l·n.s. Se porém não está Isso .nlnda

leito. devQmos Icmbrnr·Qos que o Codlgo \'11.1
ser I13.ncclonn<lo e posto logo em execução e..
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dizendo tlflul ;uo cnda Com;:.rcll. terj, só um c:Llla como deve ser r J
J uiz do Direito, seó-ulr-se.h.:l que aI;umns ruld 11
c ~:I., Q,ue (; e:l! I:Ol1r~r·
Prol'lncJas tcrfio mnls fluO um J uiz d9 Dl. h 11 e do ProJedo, ele m:lnelr.:l tlll que t&relto, Por Isso que 'não tem mais do que 11 tlm os J uizes :l5 eowlIlodJdtdcs posslvela
Qm:l Comar ca, Como, par exemplo, a. Pro,ln. para desempenharem o que elle lhes preadI:!. da. Pnrnhybn, que não .ta:n senão um ereve. Antes de se fazer esta. dhlsão não
Ouvidor, e mesmo Q. do Rio de J aneir o, quo htemd C:l:ecuCllo estn Lei, ' ' ' ' ' ' ,
'
....~,
ta:mbem 040 tem &ClUÜO um . Otn este J UIZ d tli e pOr'Se llS'o r ll a nomear os Jultes já e
l(I(j poderá. fo.zer o e!!'culo em quo.nto li. divisa0
e xa.r ti. dl V1siio pa.ra daqui :l. sei! mezes. O
nào estiver feita? Parece Que niio; por COD' mesmo ncon tecerá. no.s Provindas, logo ~ue
seQueDela. julgo excus:ldo pOr-se est a. emen{l:l sendo So.nccionada esta Lei, Ui tar (begando.
aqu i . Seria. elIo. bon se ja estivessem dividi.
Agora, qlllUlto li. supprcssáo do artigo g"
dos os Termos o Coma.r(as e de mnneJ.r.1 tal ti ComlItlssão não fez m:lJt do que eYitnr a
que fosse a. cxunaio da Comarca proporclc>- repeut'üo, Porque a doutrinll delle ja cstj,
nad:l no trnbalho desse Juiz de Direito. Por- dlb. no artigo 3- e em outros.
tanto entendo Que deyemos estar pelo que
O Su . AUJt:QtiEJlQUE : - Eu não descubro
diz o artigo do ProJecto, que é que bo.vo rA n fo.cllldade, que outros onCo.vam, :ido ba.
em cada -Comarca de um aU tres Ju.Jzeil de nada. DInis tocll do que db:or: ~ No. Côrte o
Direito, etc., ou se o.caso se quer POr o. emen. Governo o nu Provindos os Presidentes em
da para que nilo bQ.j'a mais do que um Juiz Conselbo, tat'am quo.nto antes a dlvlsiío das
de Direito, antão deveria ser tiO artigo 30, Como.rcns ". Nem dentro em um anDO ella.
que diz: "No. Provlncill onde estiver n Ciirte, ge lar 4, por isso que não temos Es~tJstlco.,
etc." (leu). Deverio. neste caso addldonar·se: Dom o. teremos tão cedoj eomtudo, manda.se
e fo.riio esta dlvlsllo de maneira que em cada Que se fo.Ço1 a divisão o quanto o.nus; poiS
Comarco. nilo hoja mais do Que um sO Ju!z Isso I! assim tão fu.e.ll? SO se estn Lei niío ê
do Direito; -TII:!S tl ntes da (!Ousa feltaj det&- po.ra se exccutzr, mu sim polla CJur ClioCr!'
miJl.ólr d(sdc j1 isso, não me parece justo.
ptn no ~peJ. Eu tenho dito rnulus TC%es
Temos t::mbcm out ra emenda por que Que Isto aão é Co(ll~o, não li n:lda. A;ora 8
eu náo posso votar, e 4! esta: "Artigo 9- emenda 110 arti:;o Ijo diz: ~Em cnda Comarc ...
do Projectc. Supprltll:l.-se". E~to arti~o diz: h:tverá um J uiz de DireIto. No.s Cidades pc>"Nas ColllarCM, O~dC houver dous, etc.~ pulosas, etc." (leu ). Eu quizera ~:tber Que
(leu). Isto po.rece-tllo quo Ií mui to bom e COllSIl li este Chefe de Policia? Nilo ontendo
multo conveniente e por isso núo posso vo· o que cUe seja. "~ min ha l'egr ... é ma.rchar
tar pela suppreasAo.
n ... f6rmn dn Constituição, que positlvo.mente
() Suo BOl!(l~: - Peço :lO nobre Senador deu tS bases pJra a orõ:lnizo.çilo judicial.
Que renLcta II!!. emenda. no .o.rtlgo a- e nelln Segundo eUa devc:n haver Jurados n~s CIlUver:!. que tl1':l todn o. dudda sobrc que bastOu 54.$ ( rimes e civis, haverão Relnções, Tribu·
o seu M';umento. Ella est.1 em bnrmonln com n.:ll Supremo, etc., c tudo !Dal!! que se !l1er,
o que disse o nobre .senador, por IssO que além do Que ello. prescrCl'C, \Í contra a Coa.assim se exprirec: "No. Provinda onde es· sUtulção. Oro. tlla não deu esso Chefe de
tiver 11 COrte, o Governo, e IIn8 outms, o pre· Policia; os Chefes de Pollei~ , se;undo eU ...,
sldente e:n Conselho, farão, Quanto ~ ntes, n silo os J uIzes de Paz, Ju izes Crlmlnlle!, ek.,
nova divisão, ctc." (leu). Por esta. emendo., do a~no PolSsado para cá, O Q.ue 50 Inl'ODtou
est4 do.do o remedto que o nobre Senador cue aetlmo lfinistro de Est:.do, esse Cbofe
quet.
ou Intendente ele Policia, que niio serve se·
O Sn. Ronnlc1lE6 u& CAJlVALlIO: - Eu ndo para fazer op pressiles. ElI, como I11e op.
atho Q.ue a Commluão, quando propOz n. ponho a toda mnrcha de5vJo.t1a da Constitui·
cDl(ndn no a.rtIgo GO, tinha em vista a po~ta ~o, Dfio app rovo Dada dis to.
M artigo a-, flue remcdo.ln tu do, como II.CIl·
O Sn. RoDRlOCES DE C\JII·.\lJlO: - ;>lilo
boa do dlz(r um nobre Seno.dor . Por eUa se sei Se! o a rtlso esta ou n110 bem feito, a
:l.ut or!sl!. o Gevcrllo e PrC$idente! Q. fnzerem J Comnlinão cumpri0 com o que o .scn9.do oro
lmmedJataDlcnt e 3. divlsilo. 11. qual cst4 nl:lf- r denou. Diz o artigo 6": ~HtI\'cr1 em c:tClIl.
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Comarca,
etc." (leu). E a emenda diz: "Em nador, que o COdl'g-O
na-o presta, que ha de
,
~
caua Comarca haverá um Juiz de Direi,to, ficar sem execuçã'o, etc., não duvido disso'
etc," (leu). A novidade aqui é a emenda mas elle está discutindo, e não ha remed-i~
estar ma.is clara, porque se ha algum erro senão continuar para diante, sem servir de
é do original. A emenda o qUe faz é dar obstaculo essa divisão de Comarcas a
I
RQuella pressa, que é possivel ao Projecto póde ser feita pela Estatistica que' tem q~:_
para ter execução, e nisso é que con5'iste a guIado as divisões até agora.
novidade della. Aqui não se falla em conser",arem-s·e as Comarcas actuaes, falla~se em
O SR, MARQl.'EZ DE C.à.BA VELT.A.B: - Cada
se fazer nova divisão para essa nova fôrma vez vou aprende,ndo mais; agora aprendi o
de Jury, quer se conserve o nome da Co- que era Estatística; saiba porém o nobre Semarca, quer não, pois que o Juiz não tem naàor que não terrlos abso'lutamente Estatisnesta nova divisão a juri-sdicção, que tinham tica alguma, e que isso que servio para as
os antigos Ouvidores de Comarcas. Quando antigas divisões, e a que chamam Estatisa este Chefe de Policia, direi que, tendo nõs tica, não o é. A Fl'aoD~a, tem uma Estatistica
no Codigo crimes Policiaes não sei porque em ~ou 7 volumes, feita no tempo de Na_
'
voleao da qual se põde ver
se nao ha de dar o nome de Chefe de Policia que, ao que se
.
dá rIgorosamente o nome de E t tO t'
ao JUIZ, que conhece desses crimes; não vejo - _
saIS Ica, e
peis onde está a novidade.
nao sômente a SQrnma da população, mas que
D'
é necessaria tn.mbem a pl2.nta topographic"
.
O S p., B ORGES. lsse um nobre Senaé
" .
"'.
dor que não era possiyel fazer-se esta divisão qU €'
a ~nmelra base para aquella se fOl"
sem Estatistica: então se estivermos a es muI', por ISSO que é necessuio s'aber-se <tuan. .
.
tos homens oceupam um?, legua quad~ada
pera. da EstatlstIca do Impeno para se fazer
_
essa. divisão, não s'erá ella feita nem neste Nao posso OUVIr. d-izer com ar magistral, como
quem estiá ensmailld·o cou~as qu
nem no seculo que vem. Póde-se ter a planta
'
~
e nao sao
topographica não tendo estatistica, mas esta exactas. ~ou agora á questão.
sem aquella é o .mesmo que nada; nós porém
Eu nao trato se o Governo está autorisanão temos nem uma cousa nem outra. Te- do para fazer essa divisão; mas digo que
mos un-icamBnte a planta topographica de ella, tal qual o Governo a possa fazer. ha
duas !Provincias, mas Estatistioca não temos de levar muito tempo; e se eu fos~e da opi·
nenhuma mais que a que ha por informações nião da'quelles, que temos votado contra este
dos Juizes de Paz, e por mappas completa- Codigo, deixava passar i5'to, porque é um
mente falsos, pelos quaes já se fez a divisâo veto ind.irecto que se dá ao Codigo. Ora, se
'Para a contribuição nacional, a mais errada el1e é bom, necessario é que ten!'!.:t execução
que ha e o mais é que sobre esses termos qualD.to antes e para isso se obter, julgo me·
nós tomado Resoluções i-mmensas, c'\Úo ef- lhor que passe o artigo como está no Proje.
feito ha de ser pernicioso, por isso que a cto, porque póde desde já ter execução, apebase de onde partiram era má, Eu ouvi dar zar da extensão das Comarcas, em quanto se
um apoiado á duvida posta, de que uma vez não faz a nova divisão, que ha de levar
que não temos Estatistica, não podemos fa- muito tempo e por isso muito demorada ha
7.8r esta divisão; mas, pergulD.tarei eu, com.Q de ser a execução do Codigo, se s·e der um
fez o antigo Governo sem Estati.stica a di- só Juiz de Direito para caqa Comarca. Se se
visão, pela qual nos regulamos? A Comarca dissesse: "feita a divisão, como determina o
de Pernambuco dividio-se sem ter Estatis- artigo tal, cada Comarca terâ. um Juiz de
tica e se queremos esperar que haja, então J Direito", está. feito, podia pClissar; mas da
n50 teremos Codigo nem no proximo futuro maneira que quer a emenda, 'é pôr um veto
seculo. Parece-me pois que pela mesma Es- ao Codigo; e se queremos que o Poder Jutatistica por que se fizeram os Termos e as dicíario continue em materias criminaes do
Comarcas existentes, se póde fazer a nova mesmo .modo em que se ach'a, então deixe-se
diyisão.
passar isto; porém se qneremos que este CoAgora quamto ao que disse o nobre Se· dlgo tenha execução o mais breve possivel,
o
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entao deixemos lllU1snr o artigo cama estA
vadas, assim CIlJUO a sub-emenda do
Projectq e rejeitemos a emenda.
Sr. Rodrigues do Carvalho.
O Sn • .Au:NCM: - O que mo pareco Que
Em conSf!Quencln. de algumas obo nopre Senador Quer é, que fique então como
servações o Sr. Presidente consuleatá no Pl'ojecto do OOOlgo - do um nU! tres
tou o Senado se approvava, Que to·
Juizes de Direito - mas Isto não p(lde ser,
das as emend-as QUO 50 Il.presentaspOlque haverão Comarcas, que pree1sam mais
sem de DOVO nesta terceira dlscuesllo
e lessem npprovadas,
de trcs J uizes, de maneira quo, como ostl!.
tivessem
maLs outra dlseussiio:
aqui, p6de succedcr que Comarcas hajam, em
ainda 8e
-que um s6 JuIz posu lazer Isto, o outras que
veneeu.
SegulO-lle a. leltura da Secçii.o li, do
necessitem demais de tre8 meze8 .•• (Q noCapitulo 2", e a discussão dllll emeDbre Senador niiG 101 ouvido por um breve es·
paço). Não ha dHrleuldade aI:uma em se
das respectivas.
fazer esta ill ..lsão. Nós não temos conheci·
mentos de todo o :BrazU; porém nas Capltaes
O ..su.. AL.'\lElD.\ !: Al.rIUQUERQU!l:: - EIL
das Provl'D-clas, os Presidentes podem chamar desejava que mo explicassem ostas emenda~
hom&Ils que teaham conhecImentos topogra· aos ~a'l'agrallhos 4" e 6° do artigo 14. -Diz o
llhlcos deUas e fazcrem em brete esta dlvlsúo. paragrapho 4" que aos Juizes de Paz com·
O Conselho da mInha. provlnciu. fazIa Isto pete .pr~eder ti. auto de corpo de dellcto,
em meia. hora e de maneira. que os Povos formar o. culpo. aos delinquentcs; e a eIllen·
não flcasseDl privados da Justll:lI.. Ora, IlSslm da diz: Accrcscenle·so em todos os crimes,
como este conhece da sua Provlncla, outros e.nepto nos de :responsablJldade . lEu deseconheceríio das outras. Acho portanto .que java sabor qund a f(';zão desta excepçüo o
devo pa8Bar a. emenda, Porque a divialio em como, pertencendo aos Juizes de Paz o lo!'
breve se fará e ontiLo as Comarcas novas de· mar a culpa. nos deli-nquentcs, se quer ex·
verAo 86 ter um Juiz de Direito.
ceptulllr os crimes de responsabilidade . Bup·
O Su.. Ronl1lClUE8 DE CARVAl.BO: - Para ponhamos que ha u.m crime de falslt!caçilo
tirar esse escrupulo, póde fnzet..se uma sub· de uns autos e que uma ,parte quer punir
emendo. ao artigo 6~, llAo li á emenda a. -elJe, iu_Glcialmente: qUI) causa llIlals naturJoI do
e em lngar de dlzer-so "em cada Comarca que chnmar nO Juiz da terrn, aO Juiz de
haverá, etc." dlgo·se: "Feita. a dlvlslio haverá Paz paro. proceder ao corpo de delicio? Não
em cada Comarca, etc.~. Isto li cousa. de se sei pois qual seja o motivo de semelhante
tazer em um Instoote e pondo·so esta decio.· e"cepl:io.
ra~ii.o de tclta a divisão - ha.verá ainda
Temos outra emenda ao parasrapho 6
alguma duvida? Creio que não. Não jUlgo Diz este: "Conceder fl!Ulça na 16ma da Lei
porém preelso dizer que a divisão seja feita aos declarados culpados no Juiz de Paz", e
de maneira Que um só Juiz seja sutflclente a emenda diz: SUilprlma·se ns palnras noS
para cada Comarca; porque está visto Que se declarados culpados no seu Juizo. Em uma
não ha de fazer umo. divisão de 100 leguas parte qUerfIUl-lle tirar attribul~õcs aos Juizes
pnra. um só JuI z. Eu faço pois a deelarnQão. de Paz, que lhes lSíio ,proprlas e em outra
O nobre Senador mnndou a. Mesa quer.se da'l'-lhes o que :nllo lhes pertence.
Ora, isto ~ mesmo falta de senso commum:
a seguinte
anda-sc á roda, ás cabeçadas nessa discusSl'lo
11 vista destas Incoherencl.as e eu niLo ,possO"
admlttlr semelhanto CO\163.
O SR. .:\fMIQUP"--Z DE C.UUVELLU: - Eu
ArUgo 6." Feita a dlvIslI.o havera. em cada.
ncho todo o peso das razões que apontou o
Comarca um Juiz de DIreito. - GaNia/Ao.
nobre Senador. Eu não Bel para. qne nos ha·
Foi apoIada.
Julgam,do-se discutida. a materln, vemos de apartar, com estas emendas do
foram proPOlItas .li. votllçl1o as men· que está. no proJecto. Trata·se aqui das ato
clonadas cmenda.e, Que fomm appro- trlbulções dos Juizes de PaZ: o 'Prnagrapl10
DO
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cimento dos crimes polldacs, nào deve pCl8-

(leu). O 2° diz: "ObrIgar 11. nss!õ:nnr termo sar; que $cja 'Cumulat!vo, .bem: mas 5uppr!de bem viver aos vadIos, etc," (leu). O 3" mlr, nüo nallo razilo para Isso.' Não posso

diz: "O~r!sa'l' a asslsnur >termo de se;uranta, etc· (1011). O 4" diz! "Proceder Il nuto
do 'Corpo de dellcto, etc." (leu). 'Dá elle poIs
cstll. :tUrlbufçii.o bO~Il.! tIOS Juizes dI) Paz,
porque, me.;wo om conrormldade com as dis-

pois estar por cstas elllendas, c se o nobre
Senador l'tIembro da. Conrwissào -nos qu[zer
esclarecer estes 'Pontos, veremos cntli.o o QUo
se deve !:u:er.
O SR . C.IU;';F.ll:O DE CAUros: -

•

Eu tcnho

posições do Codlgo a elles pertence a tormu- Idén, n l'cspclto desse p:l.ragrn'llh,o 31', .que
tUo dos corpos de deUctD; corutudo aqui vem diz; "Obrigar a ~zslgn~r termo de st'guI'an.a emenda com uma elcep~:io. Excepto nos ÇD, etc. ~ (leu), flue na dlscussiio lIeIJe se
crimes de IesponsabHidade. E' necessarlo :lcetcscentou - llIadendo commJntllr lJle9tell
que nlgum dos :lfembros dn Commlssiio nolJ easoBtnultn. até trinta mil réis, e priBão aU'!
diga a -razão por que se tirou :l.OS Juizes trinta dias. - Lembra-me que so accrescende Paz a attribulCiio de !azcrem ~stes corpos tou a p:llavrtL - até - pelo motivo de que,
de deHeto. O m:cll!tplo da blslt!cnciio de uns 5(1 PllsSlsse como estA, em. rOO'ç~do o Juiz
autos, que o nobre Senador n-pontou, tama ele Paz a pôr a multa e {Irdenar n prlsilO
o Eseriwl0 criminoso de re~ponsabi!ldade mnrcn.dn, qunado com Ilquell:!. P;:~'Vr'::' delnesse caso, c porque niio ha de o Juiz de ::;:ava-se ao arbitrlo (lo Juiz gradunr, segundO
Paz fazer este .;:orpo de e1elloto, quando em :l. maior- ou 1nenor gravl!lude dos casos, a
tieral na ordem do Pro.:::esso ê oUe quem faz multa atê trInta mil réis, e prlsüo at/; 30
todos 05 corpos de dellcto? O parngra.»ho C· lii~s, e sendo eu qutm aqui ílz eSStL nov3.
dk "Conceder flancas na fôrma da. Lei, rejo agora que não vem ess:l. a~tcra!:ão. Paetc." (leu) . }fuitos casos ha, C!ll que pOdem receu qUo essn. mulb e 'Prisão não deVia Ir
apparecer 'Culpados sem serem declarados assim le\·ada, op_'rque el":l. D:ttural que em
taes pelos Juizes de Paz, que t!\m ;l.ttrlbul- alguns casos devesse ser menor, e por Isso
ç(ies cumulativas com os Juizes de Dlre!to. lixou-se eal:!. quantia como o i1DEL:dmo, junOra tirando·se Isto - a.os dedarados culpa- t~nd().se-Ihe a palanc - tIltCi - o que era
dos no seu Juizo - quer dizer que toda a conveniente. 'Esta emenda. loi agul apresen_
tlanc!l. parll. não Ir fI Cadeia ha de ser dada tndn. e f(·pp.rovadn, mas de certo escapou n!lpelo Juiz de paz; mas aquelle Juiz que m:tn· redacção.
da pren'der, não é quem deve conceder a
O Su. VISCOXUJ.: uY. CoxemilU.S! - Eu
fiança: parec/!-<me que em uma ·parte sem creio Que fi. emenda est[, conforme, porque
ra:.tiio se d'lmJtavam as suns attrlbu!cões, e nestc parasrapbo 7' est,j tudo bem explicaque em outra com. a mesma. sem. l'llzilo se do: di.; efl e: "julcar: 1', 00 'C rimes poliaugmentaram, Veremos das InforJlla~õe5 Que c!aes, et.c,~ (leu).
der o lIobre Senador ~rembro da Commlssão
O ,SR. CAUNEIE\O DI'! C.urros: - .Nilo 4
qual foi o motivo Que clla teve ,pnra oflore- nesse p.:rn,;ra·pho ,'. ~ue falta a 'pahwrp- -:
cer essas emendas.
até - mas sim no parngl'apho a".
o Su. MAMCt:!. li),! CAII ..WELt.AS; - ·Eu
Temos ill"llIs o pnrngrapho 7', que dI::
"Julgar: lO, 05 climes polfel;l.es, etc.~ (leu) tambem tenha rnlguma lembrança que Palle a emenda diz: "Supprlmn-se () numero l~, sou esta Dlatcria com o addlclonamcnto da
nltcrllndQ-,õe, o~c. (leu) . Quor<so tirar (JO~ p~lavra - atCi - a qual, apeza.r do aqui 'Dilo
.rulzes de Pnz o conbectmen.to dos crimes apparecer I! necessario que passe, porque dtpoJlclaes, quando nll.o ha nlnguem ·mals p.I'(). zendo-se como estl'i no projccto - podendo
prlo do que eUe ·p nra conhecer desses cri· cqmmJnar nestes r.nsos a ,multa de trlnta
mes. Aqui mesm,o opnssoU já que os Juizes m!l rêls, e prisão de trInta dias, ate. - o
. de paz eram os executores dnsPostul'llS das Juiz de Paz la de ImpClr sompre a. multa de
ClUmarns, ~ue para cUelio lhes dirIgem as trinta mil rúls, por.que a Lei 116f1nl lhe tnan·
SU:lS ordens. Portanto parece flUe a emenda da; dlzood().se por~m - at6 - delxa-se a
que lIupprlme 'o pQ(lerem elles rtorntl.r cou be- elle o poder dlserlclonnrlo de ImpOr 20, 10 ou
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aJnda 'menoo mil réls, segundo a gravidade
o lIOOre Senador mtUldou 4 M~a
do 'Crime. Portanto do ha. orazãQ alguma,
a seguinte
ou dlsll08le!!.o que seja conforme com a gra.
duae!!.o Que deve ter eeta abtribulçAo do Juiz
de Paz, e por 1a&o julgo Que ê de nec&s81dade
a palavra - 11M - porque p6de haver' um '
Restltua-se lO Plr4grapho '1. o nUlDere>CIUO multo .pequeno, ~ Qual elle JuiZ' de paz 1", que diz Julgar 08 crimes pallcla6ll, _
ba. de lmpbr por forca multa de trinta mil !darY]II.ez de OaraV9/Jaf,
réis, marcada DA Lei, Igualando Mal'm casos
malores com menores.
Foi apoiada.
O SR. OUYEIlIA:-O lIolrre Senador estA
certo de Que PIWSOIl Isto como est4.; porém
O SI. ALIIUQUEBQUE: - lEu 1ulgo que
enganado qulUlto ao '11l8'8r; !POl'lJ,ue (01 'f!lIl J esta suppresaão ê feita em COnS6lJ,ueucJa. de
balxo do oparagrapho 7° que se tez esta re-! uma _outra Idéa. Os crimes ~Uclaes do sAo.
ne:a:ll.o, lJ,ue passou, nio 8.!]ul no paragrapho s(i aquel.Jes que diz o nohre Senador; .no Co3 ", 'IDa! em baixo no 'I"; eu porém para ,tirar digo !Penal existe umll. dlspoS1ello a este resas duvidas :t' mandei busco.r o livro e antAo peito, que tem uns poucos de Capitulas; e
se verá.
•. pll8sando este numero que 8e fll}pp rlme, ê
O Sr. Carn61ro de Campos mandou então Querer dizer Que o Juiz de paz julgue
~ Mesa a seguinte
em appellação de todos os crimes. Eu creio
que a suppressiio ·tol proposta em consequenF.lrE~D'"
ela de.sta Idéa, e 'Por Isso eu a acho conve-nlente.
Ao par8{:'rapbo 30 '1'10 Ild'tlgo 12, Qne era
o Sr. l\farquez de Ca.r:\vetlS8 pedia
14, em lugar de - multa de -trinta mil rl118
o ·retlrar sua emendll, o que lhe foi .
- dlga-se - multa até trinta ml1réis - em
concedido.
lugar de - prIsão de trin ta dias - dlga~e
.Julgada 11 'materla suUlelen·temen·
- prisão atá /trinta. dias. -:- Oarneko de
te dlscutida,propuzeram-se A vota·
-C7ampoa.
!;'iio as ditas emendas marcadas com
Foi apoIada .
o asterisco, e fora.m approvadas, eJ:cepto as -dos par.agraphos 4· e ~:
O SR. RoDnrom:s DE CARVALHo:-Quanto
e sendo 19ua;lmeD.!te 8IPprovada a
a esta. emendll, Que agora .se pOz, llarece·me
emenda do Sr. Carneiro de Campos
~ue 101 pO$to. na outra dlscussíio a 8ste pa·
orrereclda ncsta. sell8ão.
rag,apho j ·mas em~lm se:la. IAgora -ao res·
Segulo-se a leitura d'i\ Secção S'
peIto dessa emenda ~ excepto noa crimes po.
do mesmo Capitulo, e a respectiva
llt::laes" ..• (O resto dOo dllJC.urso :lo -Dobre
emendll, que en·trou -em discussão.
~rador não foi ouvIdo).
O SIl. MARQUEZ DE CAllA\'EUAS: - Não
O SIt. MAnQUE:/: DE CARAVELLA9: - No
posso deixar, Sr . -Presidente p:t.5snr esta Projecto estava que s6 09 de prl~elra linha
sup.pressilo, que se faz do numera 1 Jo pa- scrlam disto d19pensad09, ,mas agora a-ccres·
ragrll.lIho '1~, que dj ar>& Jui1.e3 ele Paz a centou-se que tambem o serão 09 das Gunrattrlbulçào de Jul;!l"Mn os crimes 1I01lclaes. das Naclonaes. Ora neste caso quem ha de
Não ha MaglatradOf\ mnJa prC[lrlos P:lTl\ estes servIr? Slnguem; porque Da Guarda Naclojulgamentos do 1l00L os Julzp.~ de Pal:, o que n.a1 estA toda a população Inclui da, e então
6 mais Innegavel; se em toda parte ha va· só poderia servIr de Inspector Quem tiver
dlG9,nenhum JlIl~ ti Idoneo pilra os 'ulgar mals de 60 8nDOS, ou 'Senadores, ·Deputados,
-do Que o de Paz, por leso :{ue Igualmente ConselheIros de Es-tado, etc. Eu nlo com,pre-oa ha em todas as Freguezlaa. Nlo vejo pola hendo Isto. a não ser que se quelrMn para.
motivo para a suppresalO. e por Isso propo- esse em.prego pessoas que nio possa.m seI'"
l'ei que seja restltulda a parte aupprlmlda. Eleitores, porque os que o ilodem ser estão
I
U

I

I
I

~:

.I

Se..ilo de 25 de Ago.to

todop. allatatt06 nU. Guarda -Nacional. Que
sejam dispensados os que estão na tropa de
primeira linha, concedo; ma.s fazer Isto t.Ao
generlco, não me parece l!O!lslvel.
O S8. lbloBIOt7EB DE C.ABVAUlo: - 'Não
ha "Cousa m&la justo. do que esta emenda.
EUa dispensa do serviço da Guarda Nacional
O' hOmem que está servindo de Inspector, nil.o
diz que tenho. baIxa, ~ 56 dispensado em
quanto serve; nio servindo maJa volta outra
vez a ser Guarda Naeional; nada ha mais
natural.
Julgado o debilite 8u,lflcleDte, foi
approvada a emenda.
SegUlo-se a. leitura da Secção I, do

Capitulo 3°, com a respf:etlva emenda.
que entroll em discussão.

mio sei como esta doutrina passou em ter·
celra dlscussilo? Talvez fosse por se não te ..
reparado na sua. d18cu8811o. Ora, attP.nllendo
a Isto, assentava eu que a base actualmen(e
existente ê melhor do que esta: determlnaçllo'
Isto é, Que os Jurados sejam da escolha d08
Eleitores, Eu supponho que essa base Dova 6
!unda<la no principio de que, quanto -mator
t6r o numero dos Jurados, maior ê a garan·
tia. do CldadAo; mas se se aMender ao perIgo
que póde haver, -ba de cODvir-sc que esta
base Já. estabelecida. é a melhor. Eu recl8.Illo
a attencão da Ca-marll. sobre a refiex40 do
nobre Orad01', c peço Q.ue se adopte a base Já.
existente.
O SR, RoDRIGUES PE CAnv..u,lIo: - Esta
base, Sr. Presidente, é a Que veio no proJeeto. A'ppareeeu :l.qul ou.trn Que não ag,rndou,
em. c()Dsequencla do quetlcoll esta., que ê IL
que se venceu, c que passou. A Co!llmlseilO
não tez mala do que redigir, e não .põz cousa.
alguma que Dão tosse vencida. Não sei quehaja esse Inconveniente, que se quer dar nas
Provlnclas; porque onde houver gente paro.
Eleitores, t.D:mbe:n ha.verá para Jurados, o se
não a houver para umo. cousa. tn.mbem a nã~
haver.1 para o. outro.. A Commlssi!.o deu oseu Po.recer, não agradou, tleou por conse··
quencla esta ,base Que vinha no ·P.rojecto com
as emenda.s que passara.m 3ã em terceira dis·
cussão que são :ts que estão no Impresso

o Su. AUltrQOI:RQOE: - Eu ·tenho 'POI'
dirterentes vezes mostrado o detelto desta
elDenda_ Prlmelr/llDlente pretende-se que serão jurndos todos 09 que pOdem ser Eleitores, o que ha de ·produzir U:ID. numero lntl. nlto deUea, e no Rio de Jll.Delro ha de baver
talvez vinte mil Jurados ou mais . .ora assim
como no Rio de Janel·ro hll esta abundaneia
pela !acllldo.de que ba. em ·ter renda de 200;
nji,o se dá. essa. mesma tacilldade em algumas
Provincias. No Rio Grande do Norte, ~or
exemplo, povoações lIaverá em que não ha.l3.
.gente para. Eleitores pela fa:lta de 200$000 de
renda, entretan·to que ·niio é nada para 09 A.R.
hablto.ntes do Rio de Janeiro. Além disso
O. Su. ÂIlBUQUEnQl1E: - Nlngucm :dIsse
ha algumo.s cxeepções, que não me parecem que a Commlss.ão puzera -alguma COUS:l de
bem calculadas; que não possam ser Jurados sua ca.beca, trata-se da doutrina, ou ella seja
Ilquello.s 'Pessoas que ·têm Juizos privIlegia- do ·ProJecto, ou posta pelo. Commolssão, o C&SGdos, como .8entldores, Deputados, Conselhei- é Que ella li multo má. Disse um nobre Seros de Estado, Presfdeu·tes do ProvInda, etc. nador que o methodo da Eleição não li bom ..
j usto li, mas quem -póde ser .Julgado por Ju- o que talvez provenho. do modo com que ella
rados, porql;le ha de fIcar priVadO de o ser? se manda. (azer. Vejamos o que diz o. emendo.
Isso li uma disposição felta sem !lotender Roa a. este respeito: ~SA.o aptos para serem· Ju-·
prlnclplos de justiça, e portanto voto contra rados os Cidadãos, etc." (leu). Ora eu de-'
!lejava ver como A que se póde entrar no coello..
O S1I. BOIIODl: - -Pedi a palavra. não nhecimento destn.s qualidades, QUe se edgem.
J;lilra .m e ocupar das excepções, m.o.s sIm da Quem A que tem a habilidade do conhecer se.
base, . por achar perigosa, quer em relacão eu -tenho ·ou não bom aenso? Poderão UDS di-A CaplW, como as provlncla.s mais populosas. zero llue eu tenbo, e outros que não: não.
Estou em que nas Provlnelaa peQuenas, e so.lta pois aos olhos a. lucompatlblUdade de.·
menos populoSll.S, ae 'ba de dar o Inconve- semelho.nte e:dgenc1a? A' vista d1.8to preciSO.
niente apontado pelo nobre Senador, 'Porque ê que haia. u-ma outra: base, porque nem todos'
de certo não se enconrtral'l1 neHa essa a·bun- os Eleltore:s. que tiverem a. rendo. de 200;000 '
.dancla de gente, que se exige, oi vista. do Que porlem ser Jurndos. Um Ministro de . Estado-
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J6 dlue em uma portaria Que para ser Ju·

O oS.. MARQue DE CAIIAVELua: -- Sr
rudo nã'O crll prcclso sa!)cr ler nem eserevert polIJ ,lia de lier Ju.rado pua tomar co- Presidente, é de 8umma dlfClculdade em
llhedmento de um abuso de 'Illberdade de nosso Palz razer e8te estabeleclmeDto pela
Imprensa. Um homem que n40 saiba ler nem razlo de Que as luzes aJnda Dio
bem'
põ
"",",.,',
dlflundldas
nas dlvel'8118 el....., d 11 que se·
Disse um nobre Senador em resposta 80 oom e a Naçlo. 'Na Inglaterra, onde aa lu· ·
que eu disse a respeito dll$ Povoações, que zes estão JA bem dlUundldaa, a verdadeirO!! ·
se Dlo haviam 'Pessoas para Eleitores tam. conhecimentos, facilmente se dA andamento
bem as nlo haveria para Jurados; porém, a esta InstltulcAo;todt.vla não deixam de
'permltta.m-e que lhe diga que póde haver haver grandes cautelas na escolha destes
Eleitores e niw haver Jurados, por Isso que Juizes. Lá e.dge.se que tenha. ulDa determlo numero dos pr~melr09 é :Pequeno, e o 'dos nada renda proveniente de -bens de raiz e
segundos multo grande, tendo de ma.ls tanto para entrar ·n o Jury Especial é necessario' de
o autor como o r&l o direito do .recuSlll' a mais que estes bena sejam Uvres, e estejam
muitos delles, o que em UIDo. povo~io pe- desem.ba·ra\:ad08. Slo est8S os que entram na
quena, como multas que 'ha, é um grande Hsta dos Jurados, tendo sido escolhidos DO
Ineonvenlêllte, senão Imposslbllldade de ter livro em que se &<lham escrlptos os seus noJurados. Demais a renda. de -200$000 que se . mes, e sAo estes gllmente os que entram na
quer, era mais um empecilhO, por isso que urna. Disto segue-se que, quando ê neceasa·
bem poucas 'Pessoas haverâ em certas Pro- rio haver um Jury extraordlnarlo, vem o Juiz
Vinclaa que a tenham, quando nas grandes de Direito, -ti pede ao Xerife, que é quem dlpOVDa!!ÕCS, como no .Rlo de JaneIro, servindo rige este Juizo. que mande os Jurados que
a base dos 200$000 nlohllxerá 'filiem não seja Mo de servir na sessão. O Xerlle
vai
Jurado. IE' pois nece5sarlo attelnleTlD~ a escolher nO Uvro aquenes de quem laz -meIsto, e r~gularmos este negocio de melhor _Ihor conceito, e os nomes delles vILo de-pols
maneira do que está.
para a urna, de o-ude se Uram 09 que hlo
O SR. RODnloUES DE CAm'.ALUO: _ Cada de ser Juizes. Nos EstadM Unld'OS da Ameum póde &.gora apresentar a SUA 'OplnlAo, o rica tu-se IMo com mais perfeição, que é ti·
que não li estranhave!. Eu jã disse da outra rarem-se por sorte, o que nlls niLo tamos, anvez que tallel, que aqui se apreseutou outra tos seguimos Quas! o mesmo que se lIratlca
base, a qual n!lo agradando, passou esta. que na -Inglaterra, com uma dlt-!eren~a, Que é ser
aqui estâ, ue se julgou mais conforme 11 Can- 1-1 o X~rUe da nomeacíio do Rei; é verdade
que li por proposta, mas a escolha é do Chan'
stitul~ão. :portanto tendo-se vencido, não deve eeller da Justiça, que s6 recahlrâ sobre um
~er já. obJecto de discussão, nem a Com'llllss!l.o homem ém quem com étfelto se deva. conta1';
rez cousa alguma mais d'O Que redigir. ,Eu porém entre nós por quelU mandamos lazerestou em Que, Que:n não tem 200$000 de ren· essa a.pura1;üo? Pela Camara Munlclpwl, que
da não ~ gente, porque segundo eu dedu:ro 6 nomeada pelo Povo, pelos Juizes de -Paz, .
da Const1tul~ão, essa renda. nllo é liquida, e que silo da ·mesma nomeação, e ·pelo VlgQ..rlo,
ne~se caso até O!! pobres das ruas do Rio de que é da conllança das pessoas da sua. FreJaneiro não deixam de 11 ter. Quanto porám guezla, sendo a base para. ser Jurado o ter
á dWlculdade Que se encontrará para. haver 200$000 de renda, e o poder ser Eleitor. um
.Jurados em algumas rpovoacõe5. Já Isso esta !!-obre Senador .velo contra Isto, 'Por se ter
-providenciado, Quando se determinou Que se aqui emlttldo uma IMa de que esta renda
-reunissem os Jurados de uma com outra. po- era devida... (O nobre orador não foi ouvoaÇã'O. A respeito da ·renexAo que se taz vido por um ·breve espaço). A' .l·lsta dleto
-sobre 0.& excepçóeg, direi que n'O proJooto diz: prova-se que o artigo deve p8J!ur. Quanto ao
~6cepto 00 Senadores, Deputados, etc." (leu)
mais que dls8t o nobre Senador de virem
.e aqui, na nOVA reda~Ao, diz: "!Esceptuam-se multas pessoas no artigo, as quaes não de-011 Senadores, etc." (leu). A emenda a.ecre&- viam vir, respondo Que ainda nlo vêm todas
.centou _ Otflclaes de Ju&tl~a - que -é a nem 1690 li poSlllve1, porQue a enumerl1l:ão se,unlca 1I.0vldade que fez.
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ria multo 10l1.1jlL. :PaJzes ba -em ~ue 011 medI- ou se &e estende aos LéiiieiJ ·
S.' Paulo"
COf! e cirurgiões 'nio entram para Jurados, OlJnda; parece pois que, uma vez qUe ella
porque p6de a SUA presença. 8er noc8S6&tJa estio enca.rregadolJ do ensino publico, f: que

aOll doentes s tl falta de1Jes t:ausar graves trun tem;po para Isso determinado, rulcessa.riotranstornos. Dell:emos porém Isso que j4 seria n10 as Int8l'romper,
passou, e a unlca quea!Ao, qUe agora póde
o nobre Senador mandou á Mesa.
ter lugar ., sobre li. redaccüo e sobre se a
a seguinte
emenda esta. roals bem ,redigida do que oProjecto, e que me parece que elm, e qUê
por 11160 deve !lUa p8!lsar. Sõmente tenho um
es<:rupulo, e acho Que multo convém dar dss
mesmas palavras da Constltult)io, porque deArtlto 26. E os Lttntes das A-cltdemlns, vemos lembraJ'"cD9 de que Já bouve uma Ourtlal1lí1.
quasl semel-hante 11. respeLw de Tratados, S0Foi apoiada.
bre se deviam ou n10 ser Ilpprovados pelo
'Soberano .'16, ou se tambem deviam ser pela
O SR. M.u:Qtm: DE CALI.\'ELL.l.9: Sr .
.AssembJéa Gera·l, ainda 'Que na Constituição P.realdente, neceaearlo -6 vermos eOlDO Isto 5f:"
está. que tl elle pertence approvar, e a .As- taz, Isto ~, como fie procede â e~col!l.ll dos
f>em·bléa rectttlcar; mas como na ConstltUl- Jurados, para mOl>tra.r ao 1I.0bre Senador que
~ão se entram palavras diversas, ainda (Iue o não ha inconveniente algum em que os Lenseu sentido seja s,YnonlIllO, por Isso houve tes o POGsaIll ser. Depois '.19. a[!ura~ikt feltn
essa. (Iuestito, e é pa.ra evf.tar que se susci- na. Camara Municipal, ~q!lelJcs qua alio de
tem outras Que cu qulzera que aqui usasse- servJr de Jurados .entram todos e mUnia um ...
moa das mesmas paJauall. No 8,rtlso 23 diz, a quando o Juiz de Direito vem para nrllCese: "são 11.pt05 para serelll Jurados, etc." der fi Julgamento; della so Uram por so!'w
(leu), e no artigo -27, que era 29, dlz-se: ~ As s85enh. eedulas que vão Para outra urna;
Camaras Munlclpae.a com os Juizes de Paz, n40 silo todos os seasenta que hll.o de Julgar,
etc. n (leu). ·Bem se v~ qUe se empregam pa- por Isso que os sahem para o julgamento só
lavras diversas, e pnra não haver alguma são 12: mas como 'póde ha".er recusas, doeD.questiio seria bom usar dos me!lW08 terlt.os ~:\S, etc, supponhamos que são necessarlo!l
Faço cstar.ene;.:iio para que a llIustre Gom- mais 4 ou 6, e ilQul temos que são no todo
m1seão .na uUlmll. redacç10 lH>nba Isso em 16 ou 18 os occupados. Ora enl numero tão·
harmonia, u811l1do dos mesmos termos plU'tl. pequeno :rara vez acontocerli sahlr um Lenteevitar questões.
e quando Isso acont~a, a duração do lu·ry éO SR. RODRIGUES DE C.!RVJ\.Ulo:-Quanlo de multo pouco tempo, e para a outra. sessão
a esta. tluterença de palavras, nada mnls tem que houver :fá os qUe seniram em uma não.
por rim do que dElr Um circulo maior aos que estilo obrl"ados a ir a ella; 'ndo acho por-pOdem scr Jurados. Ora., qua.nto ao que se tanto grande l-nconvenlente. Nilo devemos.
dluc a respeito das excepções, em lugar de excluir homens de leUras, e multa pena tediminuir OS qUO aqui estAo, eu Ilccre&<!entarla nho de qUe não entrem ·muJtos, Que aqui sãoainda mais, c seriam D8 Ulntes da Academia; exc1uldos, na penurla que temos de gente C!Lporquc pela. pratica se tem conhecido a im- pu de entrar ell'l um conhecimento, que nãopossibilidade de elle.s deaempenharem o sou é tl10 ,tacU oc:mo se suppõe, porque se mesmo
lugar, qua.ndo slo Jaradoo, como o aDDO PIUI- o homem aeoetuma.do a combh;lar Idéu ee ve"!lado, que não houve Aula em dl"ersos cursos tmbara,ado, quanto mala dWlcultCl80 na.
])or esse motivo, do que resulta perderem 08 serA para os OUUOII, e em um Pah: onde ai·
cstudllntes a appllcat)Ao de um anDO, tendo ldêas claras e as luzes nlnda eatilo pouco
assim de p&l!$ar um mOtlo -pllfa o lIegundo espalhadas? ·Eu tenho visto multas vezes'
-..anno sem ·ter leito exame do primeiro, que dllr-se -o QUO de um tacto erlmlnoso, fi dl-11e8 para ~e flUcr depois. Ora ntlo Bel se eue ur-Sê &1mplesmente tol Fulano QUem o pra<embaraço se dá s6 -nas Aca-demlns da C6rtc, ticou, e só por esaa prova dar-se uma eB1l.~
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teat;11 ou pll.sear-ee lImll. ordem dll prIsão,
o BL AuluQUblQUJ::
:DIz MlII,
quando o Indicado perpetrl1dor n.em deJle da ;w artigo 37: ~DenuncJ'" os erhh
tove nollcJa, Deus nOlS lIv-r~ de ta-bl. ~m bllcos 8 pollclaetl, e aCCQ8ll.r 011 "dellnQ'
taBa m40er Voto por CODBequencJo eontra , etc.~ (len), Eu Qultera' que ee me d_
Olr.enda, e UIIento QUe dev,emo. deln.r Ir o esplJCi4:Ao de Qllae! alo aa erJmea Pllbl
arUgo como etltA.
011 crtmes :panlcularetl: quma &&bel!
O Sa. .RoORlOUM DE CMI\'ALllO: : - Toou
crime de sulcldlo lIio 6 crlme pubUco;
as COIWlS ~m O! seus PI'ÓIJ e lIet1S contrat, como o de redulr um homem livre ,
A emenda que eu IUlresentel DIo serve para
Ylddo, etc, Como .6 que se podem extr
excluir uma oJuse, etI!. não era 11 mloba
ou QualJtlUI' e:ttee l::l'lmu? TOIIoe !Ao
mellte; e por lu o rarel um atcrescenWneDto
co,; mas o que eu Y~ f, que Jlóa do "
dluDdo que - serdo dl,p6Ds.dos Q6 que ...
systema algum meto; comt'lIdo pte<lleo '
Mrem por sorte - porque 05 outros Que nAo
çar mIO de ll1lliL bue, para 88 poder ma
sabem, ndo têm motlro de taItarem " A.uem regra. Diz o artJ~ que o Promotor
la.s. o qUe é um grande 1IIal, e Isto mesmo
poderá ac r só durante o tempo l8(tlvo, O que tudo! e Quem querel'4 8er Promotor cor
melhll»1e$ dlspos,fÇÓ88? Só !e lhe qub:
eu disse a resPeito de 'não baverem Aulaa, ê
dar
ClllCoellta contos de rfll de orde,
uma. verdade, O primeiro aapo de MathemaporQue
de outro modo do baverâ quem
Uca tem estado sem Lente, Que de alguma
lIla!Ielra tem razlo em 14 nAo I1ppuecer, por- ra ser Promotor, pOr 1&10 que nio tem
que niio plide estar em duas PArtes, e mais rnn~1L de paSll:Lr a grandes lugares, entret
n.ecessarlo lhe é acudir ao Jury, para Dio que nas Cldndes o omelo E de grande I""
50ftrer a multa, O mal Que disto resulta. é tlbencla e U"llbaJho, Diz mais o arllgo (I,
evlden,te, e só póde ser atalhado seado dls- Orn, nlém dc outrns causas, é o Prom
p8llB4dos o, que a 90rte d~lg-nnr para. ser- Quem ha de ir accuaar quem rallo.r ou et
ver atguma cousa contra 05 Deputados
virem.
o Sn, OLl\·D/I.\: - Eu creio que se nio Senndore5!! O Deputado ou Senador qUO
d6vem dlipens:ll', Nós temos faJla de gente, QUlzer Que se talle delle, obre de lllan.e1ra
e esses homens "n40 se póde negDor que en- DlLo dê causa a !er censurado, Qual é o er
tram lIO Dumero dos mais aptos, Para que Que elles podem commetter? Serd em s
- alo os subslltutol! São paro. suppnr as tlll· discursos Doe debates, ~U&Ddo dluer algU
tas dos proprle1a.rICll!l; todas u AcademJn.s ~U$p, Que nia seja. eUl::t4? Não; todo
têm um numero delles Iguala0 da nteta.de mundo tcm direito de emlttlr n suo. oplnl~
dOI Lentes, e nA f ..\ta destes s.Irva.'llI aQneH.!!! e pÓde ser contrariado; se porem nesu c'
e nilo delxarA -IIUDCa de haver aUla; porque trarledade o Deputado ou o SenadOr t.e ClC
n40 é de presumir que • sorte designe logo oCCendldo, proponho. a BUli. a.ccuaação, Q
para lurados todos 08 Lentes e SubsUtutos para Isso IA tem 08 lnrad08, mas nunea
Eu voto contra tal dISposição.
brecaregar-ge com Jsto o lPromotor,
JUlgada 11. dlscussfo Butllclente,
O SR. C.m.'1EIaO DE C.url'09: - lEstes c
101 .approv.dll. a emenda. m,r.,:'lJa mes quo 44ul se ..ccrescentaram nt!Jta eme
com o asterisco, e rejejts.da a sub- dlL foram, creio eu, .postos tendo em vis
emenda do Sr. Rodrigues de carva- a dlatrlbulçio, Que se fez -no Oocllgo CrlU"
lho.
.al, de erime. publl(:Ql!l, e l::rf1nes p~cul:
Segulo-se a leitura da SecçAD :" res, fi uma vez feita esta. cla!lS1t1caçl!.o. nl'
do meamo capitulo, ' e emendas res- se ha de cbamar crime pubJlco 40 que o nA
peclIYlS, aa quaell enuaratn em dia- I! mu sim AQuelJe que pelo lJIetimo
. Cedi.
eUBIIAo, e sem debate toraUl appro- como tal ê tratado, segundo os TitulO! d
... u.
cl&88JtJcaçiD das materias. Vemoe ckpols o
SegUIO-SD A leitura da Secçlo 3' do crimes parUcuJ".~ ou (IB crimes QUe com eat.
mesmo capitulo fi emendas respecti- notne sAo deslgnDdOll lJI.quella CGdlro.,. (l
nobre orador não foi otlYldo por um .hre\"
vas, que entraram em dlseuaaAo.

.
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·etilaço). COID estM explltaç6es creio que ·o
flobre Senador ficar! satlsf.elto.
Ora, quanto as calumnlas e Injurias contra a Ar.Iembléa Geral, Imperador, Re:etlela,
«c., trelo que deve passar o ser o Promotor
o denunciante ou accusa.dor; Illas Dio contra
,Cada um dOI lalembros da Assembléa Geral, ou
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Dueu"do do OOdlQO do Procetlo CrinUnal

Faltaram os Sr8, Senadores: - Vlllconde
40 Poder ·Executlvo, porque como sio contra
um particular. é alie proprlo que p_ertente lo Aleantara. 2 .v':tze.s; !Patrlclo, 1 vez; Marquez
11. aclCUS8!Õil.O, e :não ao Promotor, Eu tenho Ifo Catavallas, 9 "Ienes; Almeida e Albuquer·
Bofrrldo DluUas Injurias, ma:s nio 'la!Õo caso 4ue, 5 vezel; Presldeote, 2 vezel; Marquez de
dellas; porque IL minha cODscJencla eaü BarbacenA, 2 vezes; Oliveira, 3 vezes; Matta
trllllquUJll, ti do nada me accu'S&. Man'llate[ Snce!lar, 2 veres; 'Evallgelista, 2 vezes: Duque
Estrada, 1 vez; Carneiro de Campos, ~ vezes;
.emendll neste sentido.
Vergueiro, 1 ·vez .
O nobre Senndor mandou , Mesa
.Aberta a. Seulo com 31 51'S, SeDaa se",IDte
dores, leu·se e a.ppro'lou--se a. Aeta da
/Llltorlor.
SOP·ElIEXD ....
O 5r, Primeiro Secretario deu conta
do seguinte
Na emonda ao artigo 37, supprlmam-se
as palavrus - ou cada um dos Membros da
Assomb1é3. Gerlll em razão do seu OfCIclo, e
Um OWelo la Secretario da Camara dOi
contra ead& 11m dos Membros do Poder ExeSrs.
Deputados, remettendo a seguinte
-cutlvo. - Ocmidro de Compol.
F()! I1polodll,
Julg~d1

nESOLoç;tn

o. discussão !lurtlc!ente, tO'
A Assambléa Geral Le:-lslntlva Resolve:
um opprovados as emendas mareaArt.
1.' A povolI~ne do Curato de .s. Sebas·
dos com o asteris~o, e a sub-emenda
tido da Barro. Man!I1, dl1 Prov!ncla do RIo. de
do Sr. Carneiro de ClI.mpos.
Janeiro., fica erecta em VI!la., com a denoml·
segulo-s.e a leitura da: Seccilo S'
nntão de Vill-o. de S. 8ebastlll.o da Barra.
do mesmo Ca.pltulo e emendo. respe- 31ansa.
ctiva., que ~em debarle foi a.pprovada.
Art. 2.' O Termo desta Vllln ser, 'lImltado
Lguol sorte U\'.eram os Capltulos ao Norte pela Serra de Tunlfer, comprehen·
", e 5" deste Titulo iI, assim como o dcnde aa ILG'UlIS "C1rtentes; a Léste pelo Rlbel·
Capitulo 2' do Titulo 2' , que depol9 rao das Minhocas. aG'UlIs nbalxo aU a sua COD.
de lido com aS suas res,pectlvas emen· auenela cem o Par.1hyba e agua..s acima deste
das, -foram ' estas approvadas sem Im· até encontrar o caminho que conduz â Freguepugnaçio.
zl.1 de Bant'Anna de PlrahY; Por este -t6ra
Dod.1 n hora. tlceu adiada esta ma· ntl! encontrar c rio Plraby, a,gU(lS adma aU
teria, e o 8r. ·Presldente mareou para o ponte em que :ltraVe95a. a estrada para S10
Paulo; ao Dêste, r;er lima Jlnba visual tirada
n Ordem do Dia:
~.'. A contlnua~ã.o da Illaterla adia· da barra do. Caeboelra, a rumo. de 34 DO qua·
drante do Noroeste atê encontrar a Serra de
h pela ~OT~
Tunlter; pelo corrego da Barra da. Cacboelra
2.' O Projecto de 'LeI que altera !teima atê encontrar c merro 'Redondo.; &guu
certos artlges do Codlge P.enal.
vertentea deste . tê o ponto que fica maia li. ·,WMltou·se a sesd,o 4.S ! bortls 4a Uste, 8egulndo-se dahl \lma linha vlsunl a
rumo de Sudol2llte at~ encontrnr o caminho
ttlrde .
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<lo Oafundó de Clmn: 'POr este tóra até encon· não Queira dar por supelto, que · 60 li
trar a dIvIsa entre a IProvincia do RIo· do Ja.. revlata. Quando, poróm, a. pD.l'te o nilO r
nelro e a de S. Paulo; no Sul, .pela estrada de é porque consente e C<lnaentindo eVI.dent,
S. ·Pnulo, -e pela linha divisaria desta. provln- não pode haver nulll-dade; maa nos c:a.
que eUe se der, j.1 estll Isto prevenido
ela com c do Rio de Janeiro.
:Art. 3." Haver' nesta VllIa uma Camara digo.
Municipal, dous Juizes Ordlnar[os, um de Oro
o SR. VISCOmlf.: Dl: ALcA~T.ARA.: - :A
phãos e um lnQnlrldor, que servirá tambem da Impressa diz daramente que elJe ser
de Contador e DIstrlhuldor; dous Tabellliies do gado a dar·se po:" suspeito; .mas se' el
Publico e NOtafl, que servirão de Escrivães de tal se n40 der e 8e conhecer suspel~ão,
Orphãos por dlstrlbulçilo e os OHIc1aes de Jus- núo sendo posta peja. parte, como se
tJça. que forem necessarJos.
decidir a questão e tormar-se o proces
Art. i.· FIcam derogadas as leis em con' artigo antecedente dIz (leu): mils li sei
trarlo.
dada .por Juiz e que rúr reconhecida por
Paço da Camara dos .Deputados, em 25 de até que se venba no tonheclmento da s
A&'osto -de 1832 . - Antonio Paullno Limpo .de ção· do JuIz, pondo-se então nuUldade ·e
Abreu, Presidente - Casslano Splrldião dc dos os actos que tem prntlcado depois de
MelJo Mattos, 1· Secretario - Antonio Pinto D.. suspeh:ão, Mas suppon-bnmos que est:
Chlehorro da Gama., SecretarIo.
foi posta, que el!e a não fflConheceu ~
Foi a Imprimir .
contInuou o processo, :10 11m do qual se c
ceu baver moUvo de suspeição não se
or.oF.l( DO ou,
declllrar alguma pena um tal procedllil'
Acho pois que para não baver necessldatl
Contlnut1.!:üo da terceira discussão, Interpretações, por i~so que' a lei não de'
que ttcou adiada na Sessão precedente, bem qunes os casos !le suspeiçiio, deve p'_
dns emendas do Codlgo do processo a clausula. da minha. emenda, que não faz
CrlmlnaI, approvadas pelo Senado, do que dar maior elfLrezll., o que multo
marcadas com um asterlco no Impres- vém, .isto serem estas e outras detern
so T, leu-se e entrou em discussão o çõcs as Que formam os direitos dns ,pa
capitulo 3" do Titulo 2D do proJecto, assim como para evitar interpretações,
com as suas emendas rcspectl"V:ls,
O Sn. ::\rARQt:'&Z D& CAIlA\"&LLAS; tenho s6mente uma duvida, e ~ quando ~
O Sn. VISCONDE DE ALc.-I.~TAB.A: - O ar· se ha de declarar que o processo tal telto
Ugo 61 tem uma emenda, na qunl se diz que J·ulz suspeito? oHa de ser, julgo cu, qur
os Juizes silo obrigados a darem-sopor sus- alguma parte o reda:nar, que se ba de d
peites, ainda quando niio sejam recusados; rllr lS'So; mas nesse 0030 não se appellol
mas se clles se não qulzerem dar .por suspeitos? para a Junta de Paz? Parece que-sim; e e
Flcnrá. Isso dependente da. sua vontade e. por- deve contlnunr o processo . .Demais, já ha t
tanto, parece-me necesBllrlo conullunlcar·lhes determinação que marca 08 casos, em qu,
ama pena. Eu mandarei emenda,
sentenca é nulln, sendo um deUes o ser d;
O nohre Senador mandou , Mesa a por J uiz suspeito. Outro nobre Senador por
diz que se a ]larte nfio recusa. e está pela. =
seguInte
tençn, não se d:1 lugar á nullldade; por
nesse caso quando o Juiz se n/í.o der ~or s
EUF.SDA
peito, nem 11 parte recusar, já estA. determl
Acerescente-se - com a pena de Dulllda- do pelo art. 70, que todo o processo telto !
Juiz, (Iue tÔr julgado 6uspelto 5ejo. DUUO. Na:
de, - VI.tcon.àe de A/cantara.
mesmo artigo se Impõe uma pena no Juiz I]
se
não conhecer suspeito, e por IS90 Julge d
Foi Ilopolada.
necessarla c declarD.!:ão da. emendn. do not
o Sn. :PATDlcro:' - :Sr. Presidente, o ar· Senador.
tlgO dá providencias no caso em que o Juiz se
O .SIt Atm:mA E ÂJ,BUQUEBQUE; - Sr. P,
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.,Idente, lIem a emenda Impresaa, nem esta 01· emonda de Que tratamos, a I]ual se refere :to
tcrectda agora podem passar, e mesmo esta art. 6%, e eu estou mostrando Que esta emenda
art. 62 pareee-me ocioso, porqUO niio e!ltabe- não deve destruir o arUgo. Diz a esDnda,.
.1eeo uma regra U.ta das suspelr;õell. Uma du note-se: "E no tlm do artJS"o ACCreecente-se ngraa que a onletult'ilo eatabeleck, e que l14al E elIes silo obrlgadoa etc." (leu). E' sobre
do OIU 11 de qUAndo o Ju[z fOr fn.lmlJo ", Isto Que eu fallel; le Oli Jul!es se ,podem dar
pltal; maa niio ·h cousa ou lei alguma Que POr .uspeJt08, disse eu, Mo de abusar dessa
doeJare quem é o amigo Intimo que aquI e!ltá, faculdade, que lhe dá. ]1;' portanto o nobre See que elle <tosse suspeIto . Quantas 'fezes Dlo nador QUs esta. mais f6ra da. {lrdem, como está
.vemos n6s dous Irmàoa que parecem mglto Quasl sempre .
. Amigos, qUAndo Bllãs 6iio douB Inimigos tlga·
O SI. MAnQUD: DI; CAJlAVEUAS: - O nodaes? Portallto, nunca hOUVe lei, torno & dl-. bre Senador G que esta. cantlDdo fÓra do Córo.
zer, que .se lembrasse disso, e de dizer quem PoIs, Senhorel, porque se trata aqui de sereD1
tooe o amigo Intimo, e Que elJe tosse suspel· obrigado. OI Julz61 11 darMll-se por suspeito!,
to, quando o contrario acontece do InImigo bavetn08 t/llllbem de faUar de. recursos! Nlo
-capital. Diz ..mais o IU'tlgo (ou fOr particular- se trata disso; 10&;"0 como pode ter ~ubsr aque].
meate IntertSsado na decisão da. causa). Quem la retluio do n&bre Senador? Isto ê que é
é que pode saber qual o particularmente In- perder t empo. Vamos Totar.
tertSMdo DII. eausa.? Eu 80u juiZ" e pos~ ser sem n!lIguem o saber; silo eousas dUJulgado o debate sufUeleDte, rol ap:fIcel. de prorAr. Vamos agora i Dutra . d~
provada a ellleJldll Impressa e rejeltll.alcio do artigo (leu). Isto nio faz nada menOll
da a oflef'(lClda pelo Sr. Visconde de
do que abrl: li. porta a todos os .abusos. ·DuerAlcantau.
se, os Juizes que totem amigos ou Inimigos
Segulo-se o capitulo .... do mesmo
s Ao obrlg.adO!l a d.u·se por suspeitos, Tal laeo
titulo. Que entrou elll dlscussUo com
fator com que !(Ido o Juiz se exclua, e ê o
& emenda respectiva..
que estamos rendo todos os dias; aque!le Juiz
Que quer fugir de dar o leu voto em tauaa arO Su. ~tAnQl1EZ Dl: C .... BAI'Et.LA8: Eu
rJ5eada. diz, dou"'Dle por suspeito, (I 1190 sem
motll'O algum justo; logo estabelecido Isto, a <!onl'enho na emenda quanto 4 suppressiio do
.eyldeute Que fica ao o.rbltrlo do Juiz o dizer, paragrlLpho 2·. do art. 77; mCl' pnrece-me que
não Quero SCr Juiz desto. eausa. Portanto, nem o art. 80 nlo deria ser supprlmldo, porque o
• emend:J. !mpreasa, nem a escrlpta, de t6rma abjedo de que trata ~ essencIal. De que trata
elle? Do termo d:l denuncia ou queixa e dns
o.l,uma devem ser admltUdas ..
O SR. 'M ABQl,;tz De CAll.l.\'ELI-~S; P:u-&- perguntas Que o lulz deve lazer ao denunciance-mo que o nobre Senador est1 f6ra da Or- te ou queixoso, para ter conheelIllento de se
dom; porque agora não se trata do art. 6.2; aeaso convêm ou nio nttender-se 4 denuncia
Isso JII. passou, não ~ do Que se truta hoje; do ou queixa, e até mesmo pnra laquerlr testeque tratjuno.~ é da cmondt., e sobre ella é Que munhas: e tormar o corpo prlllllratorlo do
se deve f,dlsr, visto Que a. dlsposl~io do arti- processo. -Eu erelo que nesta suppressão houve
go 6% já p:wou em terceira discussão. Se an· engano, on ao manos eu estou persuadido d·lsto;
lrauoruos no. mo.terla do que lã cstti. vencido, ILQul eomb3teuiWl que no processo plenarlo,
entio Dunc.a 3C3barie.mos com Isto. Trata-ee quando n.s testemunhas comparecOllsem no Jul'y
150 I16mente da emelldll. nova, e preelao é ver de Sentença. nil.o conrlnha Que o Juiz l lusBII
do que OIlA consta, que (j de amplJar o que du as perguntas; e passou que ella. deviam ser
o Codlgo. Se o nobre Senador dIssesse que a feitas pelos advogados de cada uma das pardlspolllCIo d3 emenda Dio aro. boa, então arn·. tes, mas nunca pelo Juiz, porQue sendo teltas
!Dentav:1 na Ord&1L; mas da ma.n~ra que o les· por elle, podia cada uma daa pa.rtes propor
suapel~iLI de que o Juiz se IncUnava. maia
nio.
O Sr.. AIJlIJqDEIQm:: - Senhores, Isto é para uma dn que para a nutra parte. Portanque ae cham3 - COlllar f6rtJ do Córo - Isto to, eetou oonvencldo de que houve engano na
~ que é estor ofóra da Ordem. Aqui estA 11 auppres.81o do art. 80, cuja dlsPoSIç;.10 ~ multo
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eslendlJ, e pOr leso me
,pode deixar de passar ,

pa r~e

que elle nito

O SII. IPIIEIi!IIJ.:':n:: - O que ti l-erto (; QUe,
n!!$se Impresso da letra R, não vem tal 8uppresI;io, elle passa. do art. 69 30 art, 100.
O SII. ;U. In: B.\HIIACItN.\: - Por~e.me quo
este engano !lue se nota ,provém de erro da
ImprenBII.; porque o artigo lJue tol supprlmldo
n:lo fo i o art. 80, mas sim o U, o qual BC
de\-c substituir ao lut. 80, apontado na amellllll
tomo supprlmM.o. Segundo a minha lembrarr·
.Ç'II. parece-me Qlle o ar t . 84 foi supprl mldo por
uma emenda do Sr. Duque Estrada.

o nobre Senador mandou á ~eS!l.
8egulnte

Il.

No aM. . j j corrlju-$c a parte em que diz
-:- art . 80 - derendo ser - 3rt. 84. e prose. /
gue até 9'. - JIarlfHe: de Borbocena.
Foi n.polada,

I

Il outro ca.plt ulo! O quo ae etitá Illlôculiullo é
o .... e neJ1e n sua observaçikl não l6m lugar ;
quando che!;umos ao capitulo G-, entiio te,,'j.
Portanto, sem duvida a.lgurna está 'f6ra da
ordem.
O SII. M. UE CA!tAV):r.us: - NÓ5 em I]ue
capitulo e~tnmos? Creio que no ,,-; e neste
capitulo não contêm este art. !lC? Contém;
pOr luo t')uc el1e chega nt6 o a rt. 100; lOgo,
niio estou fOra. da ordom; o nnbre Senador é
flue o estA,
O Suo ·Pm·!.!iw.:xn:: - O CR'pltulo 46 com·
prebende só até no art . 80.
O 511. )1. l i): CAIIAI'~LJ"'S: - EnUio estA ermdo o meu Impreno ,

°

Jult;:3dn n. materla sutticlentemente
dlscutldn, approvou-se 11. emenda marrada tom asterl!CO no wlIpresso T, as'{lo C()mo a orrereclda. pelo Sr. Marquez de Barbacena.
ScgulO:se o capitulo 8". do mesmo
tItulo, e emendas respectl\'tls, que sem
Impul:1!llçlio tomm 3ppro\·odns.
Igual sorte tiveram os capl tulos 2" e
: " do titulo 3" e su:ts emendas :"Cspectl,," do Impresso T. que foram :l.p.
provadas.
Segulo-se o capitulo , . do mesmo
titulo e emendas respectivos.

O Su. 11. m: C.III.\\'):LL\!óõ: - Aqui tambem !
ouu'a Ineollcrcncla na emem]a do art. 96.
Diz eUo. I'jUC as tcf,:telllunbll8 flue n~o compare·
cerem sem motivo justl!lco.do, tendo sido cf·
bdas. serio conduzidas pres3s, etc., e em outro urtlgo JlllSSOU aqui que viessem debaixo de
VarJl (leu). E esta pena de vir debaixo de
O SI:. Or.ln;IH.\: _ Nilo me posso con!or·
Vara estA. commlnada como é !Jue depois se
pode dizer que sejam -conduzidas presas. Eu ~ar com est:t emenda. no a.rt. 147; diz alia.:
·não posso soUrer pena, senilo a commlallda, "Depois lIe delleto, accresccntHe I'ehementes
I'lue é li. de vir debaixo de Vara, e não li. de JUspelus, etc. ~ (leu). Eu não sei como se
prlJii.o. Js!O é um absurdo, e por Isso não deve possam classlUear ues espeeies de suspeitas;
pllSlar .
emOm, -pode ser que sejn exequlvel. Quallto
O SIl. Or.1\'F.1M: Esta. duvida nilo vem porém 30 termo <le que trata a emenda ao
).I:tra a Questilo; e.qta emenda é de simples re- art. 150, estou em que o.ilo deve passar. porJaeçAo, e creio que ã Commlssiio niio escapnri'1 que é regra geral de jurlsprudenela que mo.ls
lISO, visto que a. dlsposlçüo em coatrario 111. vale flue se não descubram cem crlmJo.~os do
p:tuou.
que um lancetnte padeça.
O S I. 11. DE CAJtWEU.A~: - O nobre SeO SU. M .\TU I8ACELLAR: - Tal disposição
.Dldor de algum modo deu :a entender que eu é até mesmo cont ro. ti. Ordenll.çiio, Liv, 1", TInlO estavll. na ordem; estou na ordem, visto talo 3-, poragrnpho 67, que bem expUcltamen·
flue aqui se venteI! que onde se diz deba1xo te fallo. ~~re este obiecto. Portanto estou pela
.de prlBilo. se dissesse debaixo de Va ra. Portan- oplo.ll1o do nob re Senador.
to, deove-se e\·~tar este nbs urdo.
O SI:, E\'A"'CõEU8TA: - ContormOolDe com
O SR. ALyEtll.\ E ALntlQUJ:IIO.jllE: - S:r. PTe./1l.9 optnl6es cmlttldas. Como EI ,possi\'el ma rcar
s ldente, eu creio Que a discussão ê por capltu· velaemcncla de suspeita? Isto tr3rla um Olal
loa, e entAo com." ê que o nobre Senador vem e:a:trnordlnarlo, e multo SS&To.vnrln IIS Hberoll'
o&,ora com :L materla do art, 9C, que pertence des dos Cldadiios. Eu rC<!onbcço que. se mar·
lJIe
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cam cxccpçõcs; mas n6s não csttllllOS lueado clI:lge nllll!, núu nos occupcmos então com o
leis clccpdon:lrlas. Um(L tal disposição trari Codlgo, úelxemo.nos disto, QUO cabmos cu:;a.comslgo mu !tos males, e com <!lIe se tem pren- Dat1l10 a Nação, porque uma :.In(;110 em que o
dido multa gente, que depois dc pndeccr me- Cidadilo para SCSUTtl/lI;a da sua vlJfa o proprlezes pOr suspelt.1s, silo postos em liberdade sem dnde só põe con fiança nns umas Que tem, não
Indemnlzncilo de perdas. No tempo do absolu- ~ :-lação, nlio tem Governo, Que só existe, alntismo mesmo nunca vi propagur uma doutrina dn que seja despotlco, qunndo o Cidadão dortüo estranbal'el. Portankl, semelhante dispo- me tranqulllo em sua cnsn. sob a cgfde da leI.
O SR, :M.\TT.I. lIActLr.AII ; - Nunca maUclas
slÇlio nilo del'c ser admbsivel.
O SI1. DoncEI>: - Quanto é beIJo ouvir os ou suspeltn ·flzeram prova; todos os crlmlnalisnobres Senadores advogal'cm a causo. dos sal, tas são dessa opinião. Dlssc o Dobre Senador
teadore~! E' Isso ao menos o que eu cntendo; que os Cidadãos uil.o estiio seguros, porque os
por isso que todns estas doutrinas que aqui crimes multas vezes não podem proVar'Se, ;tln·
tenho ouvido ('nlUtlr, são as 'lue praticamente da CJue hn./a veheruentcs: suspeitas de quem
nos têm levado no estildo em que estamos. tosse o perpetrador delle; porém, se se admittir
Havia e ba -compauhlas de 50 salteadores, Que que os Indlclos sir vam de prova, verá então
IlfldnDl POr II.bl li. roubar, contra. os quaes nln- quantos Innocentes sOnrem Injustos castigos
guem se atreve a queb::l1r-se com r(!ceio do ou Já. pela. ma. vontade de um Juiz, ou por
oom pn;o que elle~ costumam dar; e contra tnlsôlS appa.reneias. Diz o nobre Senador Que
estes nào bastttr-Jo vehementes suspeitas! Ha antes quer viver nos Estados mais despoUcos;
pouco fez·se um roubo e um dos rouhados foi mas D!IICS n40 se admittem os lndlcl03 como
~ncontrado no. ruo. pOr uma ronda, unle:tmcn- prova: l! precl"D iJue o JuiZ, Quando tenha de
te com uma. trouxa na. mão: se a ronda não pronunciar Q. qualquer, esteja certo de que
a"ttendesse ;ts suspeitas Que causava li. trouxa, eUe é roo e nunca. :ular-se POr suspeitas. Ser:!.
o ladriio evadia-sc; porém, a ronda cumprlo o pois em uma ,)fonarchlll Constitucional que ~c
seu dever, e [ ('z multo bem. Quer-se porém datá o exemplo do contrario? ~ào, Senhores;
prova testemunbal, que ~ li. prova mais d1f\·ir!o. e por isso entendo que esta emenda nito de\'e
5a e mais Impossh'eJ 'lUe ba em alguns casos passa.r.
crimes, nos qunes u vebementes suspeitas de·
O SR. MARQI.!t:7. 1It. CAU.\\·EI.LA.9: Eu
vem -bastar para prender o criminoso. Vlo-se já argumentei contra esta emenda, baseaudo-mC!
um bonlem passar com uma mulber .para uni no artigo o.ntecedente, que jA passou e não sofsitio escuro, onde depois eHa nppareceu mort.a., treu emenda alguma. O art. 146, QU3'Ddo trnt:'l
"assando 'depois o mesmo homem montado enl da formação da culpa diz: Se pela InquIrição
um CIWAllo, puxando outro A redea etc. e não das testemunhas, etc." (leu). Temos pois Que
se deverâ pelas \'eb(!mentes suspeitas que estes este arUgo exige .prova para que o Jllft se conta:ctos suscltam .proceder contra os suspeitados? vença de Que o homem l! réo; elie jã passou e
Então dlgl1JUos quo se não prenda nhu;u(!m, e nlnguem se oppoz A sua doutrina. O art. 147,
Ilquelle Cidadão que não cuidar em si pode sobre que recahe o. emenda diz: - Quando o
dizer que nlio tem segu rnnço., nem acha gar:m· Juiz Ililo obtenba pleno conbecimento do delltias nas 1!ls, no Governo, nos Mngl5trados, eto, etc.· (leu). EsU. pois esta emenda em
em causa finnlmente nenhuma scnão em si contradlcção com o artl{CI antecedente, porque
proprJo. Todas na gFI.Tllntlas que ha estio no ella exIge convencimento c este não se o.dqulre
pilpeJ e mio no. pratica; nito gozamos liberda- por presumpç5es. Quando a nossa alma nâo
de, visto qu e Impunes continuam a exercer tem outro fundamento pa.1'Il a sua dedsão seseus exeerandos oUldos os ladrões e os assu· não suspeitas, não ha cont'encJmento; talta
sinos, de maneira que melbor seria TIver em uma ramo que diga que é moralmente Imp06Constantinopla do que no Brasil presentemen- slvel que este homem seja rt!o, que tUdo eat.."
te. Em Pernambuco StIbe·se que ha fabri cas dlspollto ~ntr:l elle de maneira till, que nu.c.
de cobre rabo: eomtudo nlio se v': um IndIvi- ha um 5Ó principio, pelo qnul possa elle dei.
duo punido: que"~m·sc provas testemunhacs; xar de ser julgado réo ... (O resto do discurso
e Que mais provll!I se querem do que a ap· do nDbrc Senador "/lo foi ouvido).
,prehensno das mcsmas fabrlcôlS? Se ainda se
. O SIt. BORoroS: - Um tios nobres Senildores
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que me respondernm disse que não se devL'l r ~ao nos oecupemos de dar SlI.rantla.!l aos hoculp.:lr pessoa .:llsuma. pai' Indl(:lo;; remotos, II mans (la bem, porque esses nào 11110 Ile rommeUlns nüo é por esses, nem alndn 1101' IndiciO! ter crimes; tratemos antes de m-elos {lI'Onlptos
proxlm05, que se procedf: no caso em quc:stllO, e energlcos de punir ro.plda e rigorosamente
DliU sim por vehementes suspeltlls, o que .1 09 crlmlnOSOl que nos querem roubar ~ têm
mais um gráo de presumpçiio.
roubado a. segurança.
Responderei agora a outro nobre Senador
HOje nenhum homem tem a liberdade de
e direi que esses crlmI-nallstas escreveram em queixar-se, :por(lue se o ·tez, 6 procurado no
terras onde havia segurança; mas nós nfio outro dia e castigado pelo passo (Iue deu.
temos segurança. fllguma senilo em nossas ca' Quem é que ha de Ir jur.o,r t!ontr,,-: pessoa. alaDS techndllB a sete chaves. Eu não me reco- guma, se n8 testemunhas t~m sido espancadas
lho para mInha casa sem ser acompnnharto todos os dias? Se o Codlso vai assim, se não
por dous pretos nrmDdos e tomara que o lulz d4 remedlo a Isto, então voto contra elle todo,
me perguntasse pOr isso, que bem sei o Que porque nào serve para conseM'Dr lIIesas as
lhe hal'la de responder, Está entre nós a5!en· garantias da Sociedade, dtlS quaes 11 principal
In.do um nobre Senador que já esteve com a é sc;:urar a. vida e .proprled4d'e, e uma vez
sua. casa armada dous mezes, pagando gentl' que não desempenha esse dever, não é COOI&o.
parti. a guardar, o que de certo DitO se vê em
O Suo lUAIIQtrP.Z Dr. C.\IlA\·EU.AS: - Eu
Naçüo alguma. Dlsse-se que no tempo do das- I não supponho que a Nação esteja no fitado
potismo dava-se lugar ainda a certa prova c em que a pinta o nobre SeDndor, não h:I.\·~ndo
ouvi aqui dtnt a Ordenaçrlo do Reino como sesurança nbsolutamente nenhum!l da parte do
contrnrla 6. emendo; se nós, porém, núo pode· GO\'erDo, nem das leis: nào se atrevendo nln'
mOll dero:rtr essa Ordenação, nâo sei ent:tll :uenl a queb:nr-se, vorq ue !KI outro dia será
para que sene este COOI;o. Po~~ se o (Iue ba\"!.l :lssasslnado, etc.; se assim é, estamos .perdlde mais austero na Ordenaçiio do reino nunca dos; mlls descjl1va sl\ber se Isto nasce de se
nos dllU ses-urnnJo, como a queremos obter por não pronunciarem senão aquclles de quem o
meio de uma medida mais frouxa, s6 p"!los Juiz tenha convencimento de que são rlios;
prInclPlos desses crIminalistas? Disse o nobre porque então naSCe disto, é contraproducenw
Seuador C]ue ·não r'evemos tirar, antes devem c,, o (Iue disse o Dobre Senador. A Inglaterra
querer mais garantias; e para quem? Para os goza Iln mnlor se;uraoç;l posslvcl e, pergunto,
homens de bem? Quanto mais qlll~ermos dnr não exigem la. Isso! Exigem; logo n exlgencia
ess!!s s!!.rantlas aos homens de bem, tantO mais de pro\'a nüo c: que produz todos esses males,
Dfmoo damos áqueJles lIue o não são, para per- e outra deve ser ti. causa, pois que se A é a
tur barem o publicO socc;o. E' causa sabld.:l CllUSll de B, todas as \'ezcs lIue apparecer o
por todo o mundo, que ba homens que t~m 110 e!teito 8, ha. da existir a cnus!!. A, e vlce-versa.,
6 e 6 l'ezes á cndeln por ladrões, da qual sahem APp)lcnrci 0'01'11. esta regra para. o que eu
soltos em breve, andam pll-Sseando e vendendo disse da Inglaterra. Lá nüo se q"u'e r que o
por toda :L parte negros que turtam; e porque Juiz julgue sem umn prova conveniente, senacontece Isto? E' ·porque niio ha prova, J ã do necesslIrlo aU! l'Jue 12 Jurados .estejam conIlpontel aqui o exemplo Ile Pernl1mbuco, onde formeI! fi dlsnm que o honrem é réoj apezar
se apnnharnm mll.ls de (iO fabricas de cobre porém deste conventlmento que se exige,
falso, e nAo hOuve um só IndlTlduo punlJo : goza.se l~ da mnlor segurDnoa-: logo não proapez:'Ir de terem alguns Ido fi cade"'_, acou· ; cede dessa exll."Cnclll. de prova 11 desordem que
tecendo o mesmo na Bahia. Ptlis SenhllrIlJ. ! ll-l)on12. o nobre Seo3dor. Isto é claro.
em um estadtl destes havemos apllear a DÓS 1
~;lo quer o Dobre Senador provas de tes-o que dlS!leram ().!I crlmln3!1stas em outros l ternunh:'ls, porl'Jue nenhum"- prestz:.; eu nfio
pnl.tcs? QUllndo em oah'3S occnsUles se tem J sei então que prova quer. Disse que nós DOS
querido appllcnr ao nosso plllz a.lgum3s das gul<i.\'llrnos pelos ptinclplos de criminalistas,
lostltulcõcs d09 Jnglozes, dlz--se logo que :l qU!! cscrevero.m para outros palzes; pONm,
nOS!3S clrcustnnel:u; siio multo dlfferentes: e permUta que lhe recorde l'Jue ess(!S prlnclplos
nllo ~Iremos ngorn o mesmo? Deixemos de :tr- siio de eterno. verdade, ' sito prlnelplos derlva$:l.Imentar por analogln, (! procuremos remediar dos dlls regras unl-versae!! e que silo appll~
· o~ males reaes Que pesam sobre a nossn patrl:'l. ...eh R todos os Palze!!, Os principias que 58
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lI.'Pplle,'m Pllru um l!aSo purUcular e em el r, réo e o art,
com esla cmcnda, Já o manda
eurnstanelaa uadas, são prlncJplos que podem! obrar por suSpelu, ,'cllrunent",! Para evitar,
,.arIAr; mas os que regulam a justiça, são erer-/' po!", cs13 eont rulllctlio, Í! Que cu qulzem que
nos. s:10 Iguaes em tod.. a parte, Alguolt erI- n o!mendl abr:.m;;eue lambeal o UI't, UIi.
mlnullstas Im, que não I'ão t:1o ~ertamente
O Suo ~, IIC B.\lIIL~ct:XA: - Eu não sou
1l0r estes prluci}lios, mas esses mesmos esta· jurisconsulto, lIIas tllmbem estou pela. doutrl:
bclecem tumbcm o que eu ja. dls~e. qu!: um! na de que pelos Indicias mll1s vellementcs não
l'éo nllo pode ~otrrer verdadeiro eDstlgo, se o se ponbl1 pellA algUDlllj Dlas que o homem
Juiz nuo tem ,plena certeza de que elle ÍJ réo, contm quem hOtll'er vehemeote suspeita de
O mC!m.o homem que abria camlnbo para to- crime, seja oOl'll>'ado a provlLr que não cst.'!
dOI o~ outros, n:1.o se deixa levar por essas criminoso. Ora, todos nós 64bemos que todos
sl18peltus, I1nte~ ro~ primeiro a dUferença da 08 dltl.! se. cn ~on trnm suspeitas \'ehementes
prOVA cO/pu tle ç(jn\'encer nqueHe Que ainda contra erlmlno~o:f, que 3ctualmellte Infestam
niio ~ ClI.pU~ de col1"enccr. que ~ a prol"a de 11. Cidade c scus suburbloB, e se nós conceder'
uata só testemunha, mas que faz querer en· mos que, dcspretados os Indldoi !IÓ .provalI
tru o jull:'lIdor no coll'Venclmento de .que erD. obrl&,uem a corre«ii.o, acontecerá de certo
frnposslvel que aquelle homem não 5eja réo, ercseer a Quadrilha que nesta CJdade existe,
Não i-, pois, da o'''<:lsencla. de -pro,'as Que pro- Foi este o mo Uro porque adoptcl a eruentla,
'êm todos esses males, pelo nobre Senador c como gO$(O de el:emplos pratlcos, -.:Itnrel
aponlAdos, outras são as causas, Uma delIas €i ; um acontecido n... mlnba vlzinbança, que ,'ClIl
a. má educaçlio cru Que estão os POI'OS de que a pello, QUDes pOdem Scr as testemunhas que
prov(!m ImmeuSa vadiação, .0\.0 nobre Senador dcponham contm O!I \'Jntc e tantos bomens
momo, outro dia sa.b lndo nós daqui, ~o ca.n. I Que entrnram nu. CllSIL de um meu \'lzlnbo?
to de S. Fr.tnclseo de l'nula, eu lhe apontei Os cscra\'os nitO razcm prova; e o homem 11.
Os vadl~, que e3uvam joglLlldo :. casquinha ITe, IlU!.' era o I!CU Feitor, lol connlvent.e;
de dia e lhe disse: Fuem·se as leis contra apauhandCHIe pois em m~ios de alguem um
os vadios e Ilqul existem estes á face de todos; dos vasos m:l rcados, cru Que o roubado tinha
e porque é Isto? F:' pela falta de e.xecu!,:ão das ouro, prata. c notas do Btln~'O, não ser~ IS90
leis. pela falta de boa policia, Veja,se 11 Lei ludklo vch~mellte c rtJrtc motivo Pata abri.
dos JuizC!s do PIIZ, o que diz a este respeito, g:\r a (JUt'U! os th'cr 11 produzir provas de
e elll llIenoscabo della Os vadios toutinuam tIue não foi cl!c dos perpetradores do roubo?
como dRnte~; Isto 6 falta da parte da policll1 De certo (Jue sim; e Isto 6 o Que eu en tendoe não da ptlrte do julgllmcnto do Jl1lt, As por I'ehcmcntell suspeitas, pelas quaes mui.
elrcumst.unc!as em Que nós nos achamos, CS tas \'czes ~eve O Juiz proceder no. falto. de
muitos omelacs que ganhav.:un a ,'Ida pelo tra- cutta pnll'a e por Isso npprovel D emenda,
balho de Beu llraço c hoje C!ltfu:l sem ganhar De resto, dl;;o :to Senado que viver em lIIalor
e ' U balxl8 que SC deram n multa gente, tudo susto, do que "Ivem os habitantes de S, Chrls.
do causas que produl:em estcs crimes,
tOI'fio, e ·Enl>cnho "eaho, nfio ~ posslvel; tecla
Eu uuo Quero !aloer ti. apologia dos Jul· :l gente está armada., rondam toda a nelte e
zes; f!lllo da nl:atcrin em abstract.o, Conhe~o ainda assim não se dão por seguros,
que a correcção Ilppllcada pode lien'ir tlc erueo·
O Su, Or.I\"l:.'lu.\: _ O que eu desejo e
(111 pnra o rêo: lUas é necessario (Jue nós não quero i: lIue o Innocente nunclL padeça e 6
{)rocednUl~ dn maneira qUe vemos legl:liar por esse nlotlvo que eu vou otrerC<!er uma
:1 t,'l"llnnJII, ~;u já Que voto pelA emenda, emenda., Eu POderia tambem apoutir.r gnu.
porque nQul não se trata verdadeiramente ji\ des eXC'DIplos dos ml\!ea que na Revolu_t:iio
do lIentenclar, beln que voto com repugnan· Franeeza protlUl!:lo UUla lei quasl semelhante
ela; m.~ são males que exigem promplO li dbposltào desta emenua. e mostrar que mui'
rentedlo. Qucrerln eu que esta emenda pas. ta gente rol K Guilhotina 56 por suspeltu e
sauc tnmbcm Il4ra o artigo antecedente, por- al&,uns a~ por terem o Dlesmo nome de on.
que dUlis huver:1 contradlctâo, O artigo U6 tra, que por, suspeltll havia sido guilhotinado;
C!ltabelece como t hese (Jue 6 necessurlo Que o lDl~ olhando para a, clrCUDlltllnclas em flue '
Juiz estejA con\"enclllo ue .que unI homem ri I estamos, 0110 quero que Se ulga (Jue eu !!!oa.
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deste ou dafluelle Jl:u'Udo, flue, porque vem de que estamos fazenllo Jel~ para niio terem ex').
S . Chrlsto\'iio, que sou Caramurl'i. QrterC1:o. cuçíio alguma. ~Isse-se que hso não era cul.
esta emenda.
pa do julgador e:l:tüo se nua ti culpa. ri J Jui"
I
'"
i é culpa da lei e entretanto vamos cont!uuunliu
O nobre Sena(}or mnndou á Mesa a i na lDesmn marcha. Vá cada. um cuidando em
seguinte
i se segurar n 51 proprlo, \'Jsto que nic liil
! outro recurso.
O SII. ALlluQn:IIQIit;: - A emend" a e-"t~
1 art, 147, na minha oplnlüo, não pod~ passar
Supprima-se 11. emenda do art. 147 c sUb-I sem multo desacreditar o Senado, ArguDlcasJsta a doutrina do artigo do Codlgo, - 1,.1//0: ! t.1.-se a prol da. doutrina da. emenda com factos
José de Oliveira.
que tilm acontecido, disse·se que não ha s~
~ gurança no Brasil, que lia quadrJllla.o; Ilc la'
Foi o.pohtda,
I drôcs. etc., etc., e 6 por essas mesma1l ra::t'ies
que eu assento que não deve passar s':!melhilUO Su. BOIlCõI'-'I: - Pedi a palavra s6 para te emenda. Qual ~ a razão de nli.o haver sedizer ao nobre Senador que allegou como cau- gurnnça no Brasil? ,E' o serem os Jull'ec; rlesSllS do que se v~ a Immensa gente sem em-: pot:ls e não bons executol'es da lei; e 1!~lldu
prego, os soldados li quem se deram baixa, Isto assim, em elles tendo a porta abcrtn para
etc" porém nesse tempo, em que havia. tra- ; pronunciarem a quem quil:erem por sugpe!·
balho para todo o mundo no tempo do ex- ~ tas, então IrbusarUo quanto qulzerem, entãu
Imperador, tlnhamos da mesmn maneira gran- i pagarA o innOtente .pobre pelo crlmlr.03J rico.
des quadrilhas de ladrões, e o CodJ;;o com: Esta illlmit..nda faculdade que se Qupr dar nos ·
que se lhes fez face, acontecida. na Cadeia, na : Juizes é, senhores, cOll~ra toda a r~ z~o. 1'1'0OCcaslão dc saltar .por um:l. jn.llclla; C3ta: nunda. (; a declaracão da existcnril de um
morte valeu mais do que trinta Codig05, por- j facto, e desta decla-raçiio pode proYlr a desque :mlmaram-se 09 Cidadãos e todos trataram graca, não só do indh'lduo pronunclndo m,,~
re se armar e até fluem ia 1\0 theatro levava Ile muitos outros a elle ligados, .pes:-sP bem
o seu jogo de pistolas, de maneira flue os e preste-sc a devida atten~ão á iwp'lrta:):'in
ladrões Ilesapparccernm. Estou hoje na in-I de uma pronuncia, olhe-se para a Il' slntel'ra,
telllgencla de que este ha de Ber o meu Colligo. I ande a pronuncia. s6-é produzida pell grande
cmquanto ou\'lr defender certtls doutrina0;.
Jury, tnl é a Importancla flue dão á pronunTornarei ainda á. questão, Dá-se suspeita ) Cia, que de facto pode trazer ap69 si Inealmais vehementc do que uma vizinhança I..· j eula\'cls males,
telra ver um homem passar com uma. mU- j
Quero agora perguntar aos nabrCj Sell:l'
Iher, ambos n cn\'a!lo, e passar depois ellc s6 ! dores flue admltteru este prIncipie das sn.
de volta, com o eal'atlo ·pela. redea e a mUlhe" j peitas, para que é Isto bom? -Será p<tra ha.\'er .
appllrecer morta? Xão lla. pessoa que niio co· oecaslão de se tornar 11. faJ!ar do méSIlJO que
nheça esse homem; eu (I conheço tão bem i se está. Callando actualmente, que <: o sahir
como sendo capataz de lllllá quadrilha de 11- ! solto o individuo suspeito, depois de ter sido
drões de escravos; mas como proceder con~i'u preso, visto que eUe sem prova não pode !I'T
elle se não lia prova? Será a contlnllaç;\.o julgado afinal? SerlÍ; {l então eis Uni escalldesta impunidade de crimes o que n6.3 quere-I dalo publico que se pretende fazer.,. (O re-st'l
mos? Serll. Isso o quc de ~eus Representantes I do discurso do nobre Orador não foi ou,ido),
espera a Nação?
NilO, Senhores; o Cl)ntr:t:-II' 1
O SII. 'D UQUE EIJTIIAUA: - Esta. eOlenrla
.
é que nós queremos e o quer 11. Na~ão; I'~P("lllãO pode passo.r se attendermos o. t'lJ.'l este
re-se que ndo estamos trnt~ndo de crlme~ pa- ~pltulo. porque todo elle ficará. ~Cl ~ontra
litlOO8, mas sim de crimes poJ.lclaes.
i dlcCiio. Todos 05 argumentos que se b:;m leito
Disse o nobn- Senador: a Lei dos Ju,<:es J 5110 fllndlldos no direito velho, confnndlndo :.s
de Paz, que n6s fizemos trata. de Imp~~ir a determinações deHe sobre o modo dI' fazer :lS
vadiação, etc., no emtanto nós ti. vemos tOUflS I pronuncias, com a maneiro. novo. de 'lu~ agora
os dias contlnui\r sen;10 crescer, o que jll':lV3 se quer que tinas sejam Celt:ls. Diz o art, H4:
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(leu); c ~té agoro. tc:n'iC fcl to ~ P~Ur.UllC!;1
~
deste modo? ~!lo; loso, só pode ter 11.. t'ar:1

do daQuellc extremo c l:unhelll do OD'I05tO.
A1 hda b emtem estive eu ~ondo uma obro. ,'I'
emenda se con tinuasse u r<:;;:e r o ont;~o modo 'l,lIa, se v• que na . Int:lntorra e '008 Eillldo.

de pronuneJ:as; mos com o no'"O modo. de 1.;n" os um )Iclrlnho
nl3uclra alguma pode ellc pnssar. Jii um no.
bre Scnatlor lembrou que pelo dIreIto :lctunl

p6de

arrombar um-

..
portll para Ir prender um homem, Que eUe

CSl." persu::ulldo que ê criminoso.

:iucee',.,.

se 1'10, ia fazer a prisão antes da pronunc!ll,
o (,Iue de Jloje em dlunte, com esta. /:0\"11. oro 35 vczes que o homem o .nilo é, e todavia o
DanJ~.c[\o judlclarla não podcrã fazCMC . Es- lfei~inbo o vai prender; mesmo qualquer Cl5es grandes réCe los quo 1111 de se de'.xll~ Im- dlloduo lia POI'O pMe 'fnzer essa :prlsüo, uma
pune o crime_ cu não os tenho, porl)t:,~ ,-ejo I'elt que o Réo seja IndlClldo CO!110 perpetraas prowldeuchls que neste Codigo se t~Ul dado dor de alguM desses erlmes C8Ipltaas, que
pn
ser punido o criminoso, e '-ejo ainda o 11m penas grnv~, sujeltaudo-se ::10 risco da
ra
nrt. 151, .que mnnda que MO Jub de Fat alndl! r~ponsablIldade, Ora se nos 'Pal.u::s do 11·
que pelas primeiras Informn!:Ões, ctc.,~ (leu); b~rdade se dá tBJlto dkelto li. um )relrlnho
Isto tirn todo o r~cio (!lIe pudesse hercr,
e a qual.Quer do 'Poro, -nrlO é multo qu e nós
A' '-!su pois da contt:ldlcCão em .:oue estabeleçamos Isto das rehementes s\J&peltas,
A&"ota a. respeito do Que se disse dos
esta emend~ ral pôr o artigo a qu,~ é .po;ta,
nfio '56 com o Immcdiato, como noto>! um no. Ju.h:es de PaI prenderem, -e mandarem embre Senador, mas anlbcm com os ontro~ d!luJ bOra, teudo :nIsto um poder desoridontlrJo
antecedentea, assento que eU"'- del-e cahi- e eu Dão o GO tendo
Se o Juiz abusou'
passar o L\rt1&"0 tal Qual est;1 no
elle. tem responSllbllidnde, e ainda se
ellc. poderln. tcr lugar suMiítu!ndo !l3 leis uUllor ganutla para "Itnl,pedJ.r os JUlles lIe
!!'Ctuaes do processo, Dlas nunca usando-se da ullusnr? Assento portanto l1ue se nós rJzeror;:ll!!.lzaçi\o pr escrlp!.:l ueste nC1\'O Cot'll;o.
mOi ·uma distlncção .dos ~rlmes polHlcos e
O SH. C.\I::>HlIIO 1lI: C,\lIl'QS: _ Eu acho dO$ outros crinles, não allmHtlndo .aos prll1 ue os prlnclplos, .que os nobres Senadores I' meiros essa ~uspeita, mlL5 -s Im nes se;unllo·
tem ::preientn.do, 5UO muito llberaes, DIas 'pa, flue os CI!I:dUCS desejam "er 'Punidos, pa·
r eee-me que estes prlnclpl05 só têm appllea': reee flue U<lO 'POde haver receio olllgum de
~uo par:! il sentenç;t. detlnltiva, .Que é 1\ 11M I' que se eQnfuada.m Innoccntes com eulpades,
es-Ige prol'a plena; mas al1ul diz (.l eu); está porQue nesses crimes as .provas são (jlftlceb
o Juiz absolutamente \1;l1do e uma vez Que I de arranjar, e o Cldadilo, Que ,,"orCre elt:!
nno h:ü'l uma. perfeita evidencia, não pôde pronuncia tem muitos cutros Tecursos, No
se r nin:;:uem pronnnelndo ". (O Ul a stre ora' processCl antigo não bavla asse vigor flUC o
ra
dor não foi QUI'ldo por um br eva espaço» nobre Senador apontou; por via. iJe res
os
:'\6s não tratamos al]l1l propriamente de jul- J nlzes não /le julp.vam U&"ados a uma. prol'3
gOl' o homem; estamos no primeiro passo do /' plena: fluando Unham uma probabllld.1de,
rrocesso, parn o ~u:lI nilo me parece neecs- cllcs pronu'IIdavlU'Il, e Isso 'Clcava ao arbltrlo
snria essa prova pll'll",-, prlnclpa'lmen te de' do Julgador, O artigo lln tac~eote, que os
\'endo-se fa.ze r uma distinetão de crim es, Os nobras Senadores opental'3m, .diz:
~·Sc o
crImes polltlcos silo mais deseulpavels: rn:ls Juiz se conTeneer, ete," (leu ), -Mas este con·
1111 outros crimes, cuj:l. 'Punl1;ào 'T:l.-pl'lla os I'cnclnlot'llto tem seus J;níos, porque póde ser
homens, de 'Que se eD.'l'Ipóc a Soclednde, têln conv&ndmento ,p or plenc. certeza ou por pro,
um slnecro des ejo que se l'crJ[ique, como babllldade, sendo este ultimo o que I! bassein o cr ime de ladrão: DitO ~ porêm assim !.:lote neste primei ro &"1'110 de processo, por
nos crimes pollt!cos, 'l\OS quaes aS vezes por Isso flue dilljul ,p:Lssa-5e ainda opara o Grande
nmtl. leve suspeita S~ conilemna um hOmem; "urr, Que é fluem pr onuncia. nfl·no.J. Estn
buta lembrarmos""cs unquel!a Lei que man, I pronuncia de que nQul se Calla I! ,-eroadelra'
d.1vn. .prender ,por ser suspeito d e ",cr SUS-I mente um :prcpnralo l'lio de pronuncia, <l o
peito , 'I sto ê um llbuso, nlas é conltudo o mesmo que faz o J uiz de !Pu ~ue conforme
flue se praticou na ·Fran~l'I, iPnrece-ml1J Que iulgn .pela. prob/Lbllldadc, ou prende um ho,
mís del'emos segu-ir um melo termo, tu~ln·1 roem, ou o ma.nda embora, Portanto nesle

Proje~to:

a~sim,

CJue~
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exacto. Não duvi do I(IIC baSt a l'ill_ I s~ o jJal'a
ontl'os Juizes, mn~ para. mim lIao; porijUo

em toll6S 09 casos, como se exige paTa sen- sempre fazia muito. dillgcnc1n por achar
tença definitiva, o que seria contra o modo prova para a prollunda; e se esta p-rova n:lO
de pensar de totlos os criminalistas, c ILt~ cra base capaz para li sentença, eu não lIropor essa ultima c\'ldcnc!a. 'Eu rarel pOis um~ nunc!a\'a. A emenda suppõe Que é posslrc!I
suh-emcnda, CxCi!ptull.ndo os crimes POI1t1CD'i

pronunciar-se POI' vehementes suspeitas, e eu

porquo li. Tespeito dos outros creio Que mio tenho mostrado Que por cllas só nl10 pôde IIlll
deve haver receio algum de a,buso, por isso homem ser jull:;ado cl"imlnoso. Se um réo não
que tem ainda. outros passos a dar, -não sen· comparece, porque multas vezes estA longe,
do Isto mllls do que um mero preparatorlo.
ou se não sc Que-r defender, nflO pôde ser
condemnado por simples ou vehementes SUgO nobre Senador ·mandou ii. )Iesa peitas, e se não póde ser conderunado, não
:1 se;uln~6
póde ser pronunciado. Debaixo destes prla·
...
ciplos, a emenda não póde passnr; embora
se faça a dlstlncçiio, ella só salva os crimes
politlcos, mas nlio sall'll os outros.
A' emenda do artigo 147. Depoi!l da pa·
·Dlsse-5C que pela falta disttJ sorrrem os
lavra. - deJl.nquente - accrescente-sf' - nitO Cidad;1os muitos nlales ; não é por isso, Sr.
se trlltanüo de crimes po!lticos - e cont!nue Presidente, é pela lmmoral~dade, pela falta
- Salva ti. redn.ct:ão. - Ommeiro (le Cal/!· de Rellglão; é pelos abusos dos Juizes; e
po~.
queremos aJ.ndn augIllentar esses Ifl'aJes }}TO·Foi apoiada.
iindos da leveza e da maldndf: dos Juizes?
Voto contra a emenda.
O -SIl. E\".\XG.:Ui"'f.\: - ·1~1Il materia tfLo
O -Su. Vl!ma;J:;lHo: - Eu Unba cedido da
dGllcada, toda a clrcumspecção é pouca. Eu, palavra, porque me parecia que os prlnci.
Sr. Presidente, opponho-me a que passe se. Pios, que emittlo um nobre ·Senador, não pomelh:mte emenda.. Se se póde pronunciar por diam ser contestados ; mas como Sf: produ.
vehementes sU9peltas, ta.mbem por ell~s se ziram alguns argu:m&ntos em contrario, devo
pôde condemnar; mas condem.nar por vio- !allar. DIsse-se que se por vf:hementcs suslentas suspeitas é um absurdo repro\·ado por peitas não se pódc condemnar, scguc..se quo
todas as Leis. Supponhrumos que um réo, Que
lambem por ellas nãe se póde pronunciar;
se ,ve pronunclruio par \;olen13s suspf:ltas, uma cousa porem li o dizer-se 11. um homem
diz, que o sentencelem li. revelia, que nilo se Que elle soffre uma pcna., porque ba suspeidefende; ha de ser f:Ile eondemnndo por es- tas de que commet-teu Cf:rto criffif:, c outra
sas suspeitas? Isso li o maior dos absurdos, ê Cousa ê declnrnr que elle é suspeito de haver
a maior das t)'rannlas que pôde haver; e perp&trado um crime: estas duas cousas são
por que razão ba de o Juiz ter na sua 'milO multo dlttf:rentes.
ltIll meio de vexar um homem? Dlsse-se que
Os .nobres SeDll.dores, que argumf:ntavam
para obstar a isso 1:\ está a. respansabH1dade com os Publiclstas ou ~rfmlnallstas, confun.
que o Juiz tem; -mas se elle IlIsser que pro- dlram o. condemna~ão com o prepa.-ratorio
nunciou li. vista de certas "11speitas, que lhe
para a accusat:ão; ê bem verdade que
parecf:rllm vehementes, o que se hll. de fa- sem haver sufticientes provas, Isto é, provas
zer neste caso! Ha de prender·se o Jub? tnes que convença.m 11. consciencla do Juiz,
De certo ,não. Fa~aD1-ge lá as dlstlne~ões que não póde elle lmpôr a pena pelo processo
se fizerem, a emenda vai mettêr um eutf:llo 8.{)!ual, mas podln pronuncla.r POr meras prona mão dos Julzf:s, para. o desabafo de suas baillJldndes. ·Agora pelo novo processo vamos
pnb:ões ou -para nbusarem do Sêll poder, e nós estabeleeer que os Juizes jul&1lem sogun·
Isso é wm a.bsolutlsmo.
do suas consclenclasjnão se dlr-pensam as
Dlsse-se que IlnUg-amente bastD.yn.m essas provas, ma.s a.proveltam-se tambem vehcmen_.. _~. mos este Ilrgumen,to não é muho tes Indlelos, que 1l1gumas vezes prova.m tanto
susp",,~~,
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l'OIUO a vist.o. do llIt'c1UlO fado, porque mio se , "UbclC'Ctt ndo ~ nlnl.s do que UIUII. C::luteh;,
trotn de gentençn definiU,'!!, lUas sim de um porque o Jury nem ~crupro está reunido.
l)rOC~O prcpll1':1tono, Que os Juizes de Paz Ora neste caso IL.'I vehcnlentes suspeitas paI'iia tnzer. Se o .Tur)' estll'csse sewprlil Te- recem l urtlclentcs moUvQS ' parn a cautc!1a e
unll1o. nilo s eria Isso ncct'SSllno, porque ,~n· eu não enelllltro .perigo tllgum nluo; onde
\ :'0 todas as al'erlgu~~ues, que se !!zessenl, por~n\ o pôde haver gramIc. ,; nos crimes
~c remettlam ao JUT.\". e elle então decidia polltlcos, porQue os Juizes sria homcn.s 81.1-

~ c o Indicado era ou .niio cul pado; !ll3.S 00.':10 jeitos .por con8('~uencin ti s !·rnquezns bumBo Jur)' nlio esUt selnpre reunido, ncccs.'>Ilrlo I1I1S, llilG de pertencer n u'n1 pRrlldo c quIlOI? lll;um remedlo, QUo nos IntcrvalJos supprrl tio 56 julg:L com este esplrlto d!l~ OetVe9 IlS
~~ sU:L _tolta., e o rellledJo 6 08 J uizes da Paz mais llIdltterentel, torjam-se "randes ~ rlm es_
procederem a. 5t,'1S ;l.l"erlgun.ç6es, isto é,
O exemplo, ~ ue se produ~lo da Rel'olu~uando lc hll' w!hementes suspe1w forme {'ilo Franceza, mio é :tppHC3.Y'el para. n65, por_
)ITOCessO, Ilue relDettcril, ao Jurr, o /lu:)! de- Que JI\ naquello. 4!poca. calaram-se todas as
cldlr(l se tem ou não lugllr a accusação; po r- Leis e por Isso não serve- tio argull'K!nto o
Que !!.Ste processo nào serve para. mais do qlle ali! aconteceu; Quando ns palxiies, as
QUc par o. tomnr ns precauções nec~rins Leis ealam..,e; Jl(Irém se se que r tomnr aipara o. necusnçüo do rio, was não se s~êUr. ; nUlIl caut(lla a respeito dos crimes ,poliUasta Immedlatamente delle, por isso QI!~ c~tlI coso tome-se embora; 11 reSPei to porém dos
pronuncia vai remctllda ao Jnr)', e clJe ii Outros crimes, niio; pOI"'!]ue nlio se Póde JlreQuem deelde sc;undo o seu convenelmellto sumir quo hajam abusos, ,-Isto que n:i.o ba
moral_ Or:l, Isto c: multo díl!erentc da con- uma ,-ollt!!de em 4Cbar crklles nos outros,
demnllç!o IInlll, p:l'ra a qual é ncces.s.ario ba- L"OnlO :u:ontece nos er!'mes pOlltlcos. em que
I-cr certez!! de queUl lol o :wtor do delicto_ um partldo tem ~m pre vontAde de Que o
Dbsc-so (lue t'óde o rêo aba ndonar a 5!1tl de- outro seja. reputad o criminoso_ Portanto eu
feS:l e seri. condcmnndo Por suspeItas! );;ío '-Oto pelo. emenda e su b-enlenda,
é cno. a ronscQuencln dellas, ba sim relleO oSu_ AIJIUQUI:.1IqL"J-;: - O nobre SennlIlentes suspeltns de rrue clle G o ag~rc~sor, dor, (lue ncabo. de faHll r, está convencido de
!u!!s não M ainda uma prO\'a lC.I;al, I'. qUll! Que a proll unela não devc ser felt.l destl<
não seMo e:d;/da no Jurr, por isso quc julga maneira. D!~ o artls"o HG (leu). Eis aqui
~t';U/ldo n sun conscicncin, ~ muito necess.1· umn pronun cia c por eonsequenc/a vimos 11
rl~l 1\0 Ju izo de Pnl, Que fOtml cste proceSSO ter duas pronuncias, Isto f!, a do Jui:t c a
lu-cpa t atorlo _ 'Se port!m se disser que é ne- do grande Jur)' e depoiS o ju!'õamcnto riudo
N!,.-snr lll U'lna prova p/entl. para elle remetter no Jur)' do scnteuça, 'ro3! existe de r.o.cto
llnl processo 0.0 Jury, para pronunciar, eu- uma pronuncia anttrlor a do primeiro J'ury,
tilo eltav:L nubado o. ~ro(esso, .não ha,-Ia de maneira que esta mos con tundindo o S)'Srn:L1s tlrOI'as a J1~odn~ir perunte o Jury e o tema da nosSD. Lc;lslação an tiga com o Que
no Que soubesse flue o. Juiz o tlnba pronun- de .no\"o se; qucr estabelecer, assim como o.
e!acIo com prol-a picna, poderÍtl. escapar-se. systcma de Fra.nca o de l aglaterra com o
"'Dem~e ~poDtp.do <I!ver:sos exemplos, de nosso. Sen-e lslo o Que sc Quer, cn tilo o
que ba crlm«, dos quacs não pód"e bn\' er lacto HlIclto em todas :!.S SUIS elrcUlnstanumn prol-a dlrccta, 1;lC!i siio os roubos, que elas dcsde a sua orlS"em c se se: conhece o
prOl.:lmamen te têm ha\"ldo: como é QUo se dellnquente, examlna~, perG unt.a~e. etc_ :
Dlidc fUM uma prol'a dlree~ dos !UNos, rrue mas o Juiz nilo prooWlcla, diz unicamente
se rIzeram? r.lecesa.arlalUentc se h3 de rC'Cor- Qlle aqueile Indi viduo p'clos clrcu~ustanel a s
f Cf ás lIrOV3S !ndlreetas, sentfo preç]50 n· se torna suspeito de U!r cOlnmettldo o crime
nal mcnte altender 110 concurso de lodas aS mas todavia não ba pronuncia, porque osso.
r.lrcunls tancla~ Po r tanto Jul"o que IL elllen- pertence ao grande J Ut)'_ __ (O nobre orada .: neccssarla; e notc-se "bem, . que ~5Srl dor não -tol ouvido Por um brol-e elij)a.to)_
provn plcnn, Que 05 erlmlnnllst.:ls exibem, ~ x~o nCQDWee o mesDlo cfl pelo aou o syst\.o.
P:U:1 ri condcmn3tüO e o que aqn! vamos el- mn, porque é ao J uIz, n ~uem se deixa o

Sessão de 28 de Agosto
arbitrlo de pronunciar POI" vebcmeates :BUS.
~Itas,

do maneira que es-tá nus mãos ao Juiz

o pronunciar quundo quiz~r, por Isso Que
uão :ha regra que estabelece o que G veheUJente suspeita. 'Portanto eu nr~o vejo Seita
algum D3 emenda, alia nrLO presta para nada;
é contra todas as !déas tio seeulo e co.ntra.

o que BC tem escrlpto e ultimamente contra
o que escreveu :Benjónuln Constant. 'sendo
pronuncia, como de facto li, a declaratão do
cTiml.noso, Isto li, o dizer-se Que certo lndl·
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Diu a cOIIUnua~ào da mesJUa Illateria e havendo tC'iUpO trabalhos de
Commlssões.
LeVantou-se a sessão :1s ~ horall da
tar.de.

SESS,i,Q lEM 28 DE AGOSTO DE 1832
I'Ju.:5J1)J:;:'I'CJ.\

llO

911.

~f.\IIQ[alt.

OI:;

'l~lIAJ4I1tlI't:

"iduo foi quem commetteu o crime, como se
diz que niio ha aqui pronuncia, qunndo tem
to~os 03

erreltos dalla? Mns uma Incoherenela; mas como neste Codlgo vão outras se·
melhantes, como o dlzer·se que para Jurados
se exige homem de bom senso. pôde Ir tam.
bem esta, e lO. os Juizes deehl.lriio a seu ar·
bítrio o que ;'liío vehementes suspeitas. ·Pe~cru-se os maIes que podem provir deste arbítrio, que se deixa aos Juizes e attcnda.--se a
que se deixa uma porta aberta a multo srnnde5 violencias, despotismos e prevariea'!;ões;
o Que não acontece quando essa pronuncia ê
reservada aO 'Gr:mde Jury.

ni!,~utsão

rW projer;ro cio ()olf-igo do
Procelso

Fallnram os Srs. Senadores; Carneiro de
Campos, 1 "(!Z; Oliveira, 5 vezes; :Marqull1:
de Caravellns, 17 ve~es; Bacello.r, 3 vezes;
Rodrigues de Carvalho, 12 vezes; Borges, 1
vez; PresIdente, 2 vezes; Potrlclo, 1 vez.
AbertA a sessão com ~9 Sra.
nll.dores, leu-se e approvou-se a
da anterior.
O $1', 1* Secretario ICI! dous
elos do 'SecretaTio da; .camara
Srg_ lDeputndos, remettcndo as
s:uintes Resoluções;

Se·
acta
orridos
se-

Julgada a lUllteria. sulflclentemente dlscutJ.da, tol proposta á votação
a emenda supt)'ress!va do Sr_ Oli1.' A Assembll!a Geral 'LeSlsla.tjyl' J'C.
veira e não pnssou; sendo approvada
~
olve:
a emend:L do artigo 14.7, 'marcada
Artigo unlco. F!cam approvad3s a pencom .:l.sterisco .no impresso T~ e n
sulremenda do Sr_ Carneiro de Cam- são de quatrocentos mil réis ,mnuRes, con·
cedida por Dcereto de 2 de Agosto de 1831
peso
a D. ~farla Alvares de Alme!da e Aolbuquero Sn. CAn~ID:RO UI': CA1[POS: - Eu lem- q ue, vluvll de rosê Paullno de Almeldo. c
brnl'i\. uma causa relativa .1 redae~ão e é Que Albuquerque: e a de oitocentos mil réis lIDseria 'melhor supprin1!r a pruo:v;rn - suspei- nuaes, concedida por Decreto de 2 de Maio
tas - por isso Que esta palavra se tem tor- de 1832 a D. Generosa Candlda do Xllscl·
Dlldo odlos:~ pelo facto da Revolu~ão Fran- mento Pecanha, "luva do Capltüo de Caval·
I'CU, que entre ns monstruosld.:ldes que pro- larln d:l Primeiro. Linha, Antonio JoaquIm
duzia, !fo!, uma. Le! de mandar prender e de ~lllscnr(jnhos Pe~nnho. e a scus mhos, re&uilhotinar por suspeito. Assento pois que partldament~
Paço da Camara do,;; Deputodos, em 27
se deve alloptnr n pnlnna - Indicias - em
lugar de - suspc['tas. - 19to 6 COUSll de de Agosto de 1832. - Josr: RoruClrublo Ba/ltisla PerC'ira, Vicc ..Pres!dente. OMsiQIW
redacçiio.
,(]pirlrHüo de Mello e Mattos. 1° Secretarlo,Antonio pinto Ohlc/lorro da Gama, 2' S&
Foi I1PPl'ovada :\ sub9t1tul~iío.
Te:ndo dado no emtnnto 'a hora., cretnrlo.
2." A Assemblé-a Gcr:tl
ficou ndlada estn 'mntcrln e o Sr.
Presidente d-l"Slgnol1 para Ordem do soh'(',:
I

Le.E;lshth'll re-

"
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,\rl lgo l,nlto. Pir~. nll prOl'nda a aposen·
ladorla coucédidll por Decreto de 2:i de .-\l.Irll
de 1832 !I Antonio Franclsco Lima, Conta·
dor da llorlnlJa, com o seu orden ad o por
In tclro.
P~ço da C:IllHlra dos Deputados, em 27
de Asosto de 11132. - Jost! Blmwrdino BoIJU&t a Pere/m, Vlce.,presldente, (Ja.rSiOlIO
SpiriIJiúo dc J/ello ,: Jf((tto~, 1~ Seeretllr lo.Antonlll Pi/UO Cllic:horro 110 Goma, 2" Secrctar!o.

C;O"UOIllta" tio t:tJlllpO, - IA~I: JOOfJuim Ou·
filie f:vll 'lII/lI }'/tl'lol/o Ih: .U"clldol' f(l.

Ficou sobre a lIl!sa. p:lrn
ordem do~ tr:'lbalhos.

~ntr~r

na

2.· A COlllmiuiio de Leslslacão 1'10 o 01-

tlelo do lflnlstro c Secretario de Estado dos

Xegoclos tia JUstiça de 26 de J ulho, com a
cópia do Aviso, que na dnta de 11 de Maio
tinham dirigido :1. CnnlllTlL dos Deputados
Flcn ru-Iu sobre l~ ;>'{esn. para entra- com os p.'lpel5, !lue acompnotltLram o mesmo
fClW n~ ordem dos trabalhos e dlli- Aviso, o.cerca de U:lJ r equerimento de José
Iiyppollto de Araujo, quO tendo obtido cm
Pcu!)u·,e li. .iUll f.mpres3ào.
O 1l1eSmO Sr, 1~ Secretnr)o apre- gráo de re vis ta na. Relllção da Bahia sentenca sobre n l e.;nlldndc, com que tinha sido
8catou !I redllCÇíi.o seguinte:
pro~'ido no OUleto de GUllrda...lIór da. Rela.... r.Uso at!dtLiro ao TJtuJo Hl do Regi- ção desta ChllUlc, pedia a exet:uçiio da senmcn to Interno do Senado. O O!ticial·lfalor tenç:L; e duvidando, elle lllnl5tro, se devia
lIôI SecretD.rlo., debaixo do !iscalizlLÇil.o do 3° d:LJ' ou não a execw;ão â dita scoteoCll, lhe
Secretnrlo, servirá de 'Ilhesourelro das quôlU' decl;lfara a C:I mara dos Depubdos não seT
tias Que Corem \'otadas nl1 Lei do Orçnmento atteodll-eJ 11 d u\·Jd~. em que ontrlU':J. o Gopam lU despez::ts ordlnarias e el'entuôlC!l da I'C t no; c que Jl or IlUIo desejando este uma
C~so e a sol11mll, Que mensalmente re~eber InterpretD.ciio nuthenUcn, Que rel)ulc J)ara o
no Thesouro Publico, ser:\ r ecolhida em co-- futuro ri dcdsã.o dos aetos, que na cODtor·
(Te seguro, de flUO o mesmo Thesourei ro lerá midade da Lei de 4 do Dezembro de 1830,
umll chn \'c e outrn um Of!lcla1 da mesma torem perant!! clle embargo dos, s ubmette este
S ecretar ia (flue se rA o Escrlvilo) appr ol';uJo Mgodo ao Sen:'ldo para toma r na. dev !d~
pela Con~mlss;lo da Mesa., o qua l servirá nos eonslderaçilo.
A CommlPoS;'lo é de pareCer que se TeS(lUS Impoolmefi.lo.s. O dito 'I'hesourelro no
prlnclplo do cnda sessilo aprcsentllrâ n De- mcttllm outra \'ez os p~J)Cls DO Governo para.
cessaria contll, do que recebeu e dcspendeu, e ter e~ecução fi Se nte n~ a Que nfio p6de flCll r
do so\(10 qu e exis tia na caixa.
frust-rnda com duvhlns Infundadas; e que a
Lei de 4 de Dezembro de 1810 nuo precisa
de Interprctncào.
l"Jcon sobre ri lfcsll..
Paco do Senn.do, 27 de Agosto de 1832. O 5r. ~" SccrctM!O leu os scguln·
t es Pprecercs;

1." A Commlss:10 dn ~I asll tendo em vista.
o requerimento de J oaquJ.m Vlcir:l. !LeItão,
en:prcgooo que (01 na Repartição -da F':tbr lCll.
de I...'I.pldnç;lo dos Di:uIIUD1es e que om pede
ser norldo no lugnr de Afudante de 'Porteiro
d($ta AllgllSI.:1 C.1m~ra, ~ de pa recer que o
.6uppJj n nte niio póde ser attendido em p reseno;a da. Resolucão to:nada em 1:1 de Setembro do aD no do 18:11, pela Qual ficou por ora
'usponso o provImento do dito lugl1r.
Paço do Senndo, 27 de Agosto de 1832. _
J/arqucz Ile 'flhlltl~bllpe. - Conde de Valcn.
ça. -

Lu1: JOIl'! l/C Oliveira. -

.'ifaJioel Cae:llllo d e IlIme/da C ,1llmqul.'rqnr..
CampO.t. - Viscol1dc
lU ,tlC01l torn.
- FrfmdlCO CornC/I'O r/e

V ISC07Ulc de

FOi A Impr i mir com urgenela.
l'rlmclm pnl·te

fll/.

OrdC llt do D ia

'Contlnlllu:ilo dn terceiro dlscussllo
Que ficou rullttda DO. sessão anterior,
dns elllendns do Codlgo do Proc~tI
Criminal, approvodos pelo Sen>tdo,
marc:ld>ts com um asterisco n o Impr~so T, t ol lido o CapI t ulo 50 do
Titulo l o c na eruendo.q fine }h~ ~:i:'l
rcspec th'ns, nll Quaes entraram em
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di~cU5~110 e seUl l!ebattl uJgum loram que de dia ~ perruitlltla a ellirudu LIa cusa
do Cidadflo, e e~t.1lldo declarado 'ntlfluelle
approyadns.
T:gual sorte tivera'Dl as emeDdas ; Codigo, justo parece Que este, de Que tratudo melllDo impresso ao Capit ulo ~. lliOS, vfl. em harmoDla com elle, Isto é, \Iue
do re!erido Titulo, que sem debnto se permlttam as buscas, mas .sempre com
foram il'Pprovadas.
ordam do iMaglstrado c com 'todos os requl.
Segul<H!e 11 leitura do Capitulo 7°1
' sltos, Que se determinam, ,!)Isse-se que qual.
e emendas li. eUe respectivas.
Quer mo.! Intenclonado podia IDdlcar a casu.
de um Cldn.dào, como estando no -caso de
O Sn, CAR.'iEllIO IIE C .VU08: - !Pedi a soCIr Gr uma blJiSca; mus 't'sse 'homem não dá
paJavra sOmente pirn requerer que na reda· um jurameDto? E não se castiga aguelIe gue
!leão desta emenda ao a,rtlgo 1~2 se dIga em ' é perjuro? De eeTto qUe sim; pois eDtão sa·
lugar de - sem grares ·suspeltas - sem gra· bendo-se Que Da casa. de Pedro ou 'Paulo ex!sl'es IDdlclos.
•
tem -causas furtadas. moeda ralsn. ou papel"
O SR. OUI'Jllit.I: - 'Eu pedi a palavra que demoDstrem que se trama uma -conspi ·
para dh:er que lã se vai um Ifl'tigo da COD' racilo, não se ha de da'r busca para obstar
stltul!:ão; quero porém 'illo;rtrar gU8 nUDca , :tos Olllles que proviriam o. scc!edll.<le? Julgo
concorri Dcm bel d~ CODcorrer pnra que a j portanto que n emeD(Ja elo Impr~so e ne·
CODsUtul!:.lo ou qualquer das susa 'Ii.Isposl- ce~sarla, e que basta o jUT1meDto 1)."11 lu:;c~l'
,--ÇlJes vã -á terra. Diz ti. 'Lei Fu'ndaOlental Que das duas testewunhas, gue o nrLiô'o do Co·
o asylo do (:[dndão é!lIv!olavel e aqui por digo exIgia ; porqUe alDda outro dia me disse
este (l!rtl:;o pódc elJe soUrer uma. busca em um homem, que foi Presidente da Provlncla
sua 'Cll$a s6 por l1ldlclos, Por elIes (lU por da Bahia, que estal'am multas dest:tS buscas
iummen:O'S talsos deduus testemunhas, será p:1:adns o suspensas, sendo de ~rgente pre·
o Cldaduo IncommOliado e o seu a:sylo, que a , clsao dn:rem-se, 1Icr Isso que mUlto.;; homens
Constituição lhe õ~ante lnviol:LVel serã ile- sabia-m da existencla em certas casas de ob·
vusado sempre Que Urnl inimigo jure falso, Jectos erl'minosos, mas que neDhu:m queria
P6de dar-se cousa lleor?
ser testemunha para se poder passar n 01'05r, CarDeiro de Campos mandou ! dem pan se dnr a. ,bUSCll, IlSUDdo as .. lm paâ ::o.Iesa n seguinte
I raJysados multas negocias Jud\eiarlos cOJU
detrimento da causa publica,

Ii

I

I

I

'[
O '!lobre Senador disse que Ist o e vlola~
. _ a Constituição;' porém todo o mundo reco·
Artigo 192. Elm lugar de - sem 'g'Tll\ E!.., : nlltlce que ,praticamente o lnglez e um 110.
euspeltas - dlga-se - ~em graves 1'lI(!icfo~, ! ruem J!rre, e IrL b:tStn o jurameDto de um
Carneiro de Oampos,
outro pnr:l o levar i'i Cadeia, E' verdade quo,
Foi npGiadn e eDtreu 001 dls- se o jurwmento é falso, tem 1:Iepois a pena
de perjuro, e Ui. o perjuro não se en&'Gle como
cussão.
aQui eDtro lI(lS, que temos exi:gldo tantos ju.
O SR, .MAI!QIJf.Z HE C.\U.WELL.\S: - Ell ' ramentos, a peDto de HI 'Se tratar dlsso come
Dã" sei como o nobre Senador acha, que Isto cousa que Dada vale,
é contra a ConstituIção: para mim Ci cousa
Não;; lá assim, porQue d:1·se muiUs \,~.
no\·o.. A Constituição diz, que todo o Cidadão zel:l mais [orca ao dito de .testemuDhas, po~
em Sua cnsa tem um asrlo Invlolavel, mas Isso que e ttcompnnhado do Jurnrnento, do qut
ella mesma determIna que esse tlsyio de dia a um papel rscrlpto. POrtl1nto eu mio :l~ho
será traDqueado 'ã sua eatrado. n'Os casos que que 'Isto seja cootrn :I Constltul,lo, por i;:EO
11 I.el detel'nlIDar, e só de noite I! que se nflo que eIla di;z: gue de dia se pode entrar ~.
pMe ent'!'nr, excepto no..~ casos alll marca· easa do Cldndão com a autortdnde do Mngl~·
dos, atDda 'mesmo qUe hnja ordem do r.ragls-/, trado, e multo mA seria a Constltul!:i'i.o se fi·
trado, Ora o Cedl!;o Cr!nllnal lIIulto expres- ~esse de 11m cnstello, em gue nunca se pl1dcs~e
l111.mente deoclnrtl no nrtl~o 211 os casos em d:llr, toUl CIlSO algum, buso!l, parll prevenir
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o SJ~ ROLlllltlGI:;S DL CMtVALllO:
Estaumloo mnlorc3, por(]ue então o CidndfLo d.::ntro de sua c:lsa era mais do quc o Soberano. mos em lugar de nbrel'inr o processo, l'Jue·
Portanto, paroce-mc que esta emenda !h'H rendo pOr-lhe mais obstaculos, il)Jsse-se que
passar, c que o artigo ó essencial que pass'!. os juramentos que se dão hoje silo {alsos;
O Su. )fATTA D.\Cr.f,L.\J!: - parece·me que porém, não se procura remediar para Os toro
os argumentos (l,) nobre Senador que acallou Dar valiosos, nlm',. que se quer servir-se deld, taBar, sel·... em para provar que Il5ta emen- le3; (Juan'llo a mim me parecia que, se o Inlda niio deve passar, Se o jUl'lllllento eutfl; trumento é mtio, melhor é expulsal-o, do que
nÓ!! tosse tão sagrndo como é na Inglaterra, emendai-o . .A Constitul.;:ii.o não dl:.i: que haja.
ou nos ,Estados Unidos, ou, para melhor dI· umn, duns ou trt!' testemunhas, o que deterzer se aqui os P~~Juros [ossem castigados rI- mina é que haJn um mandado do Juiz, c por
gorosamente, então llev1a passar a emenda: Isso está I!\'re no legislador Impor pl'!na d.lI
mas se entre n6s se olha para 11 santIdade do testemunha quando julgar que eila. deve ser
Juramento con\ desprezo, como se ha da con· ouvIda, 'se ror perjuro; porém, se niio houver
ceder a taeuldadr. de devassar a casa de um peDu 1P'll.l"e lIue IlUDa o· perjuro, a lmmo rallCldadiio, só porque um homem que li quer dadO Irá em au_~mento, Se o a.rUgo dissesse
devassar jura qllC' lá existem objectos perIgo· nilO se poderão jamaIs dar buscas .. , (O resto
sos? Não sei ~omo se possa concilIar Isto; do dtseurso do nobre Senador não rol ouil.emal!, se elle ~ capaz de jurar falso, tam· vidO) ,
bem o é de procurar uma testemunha hlsa,
o SII. lL\llQ'CEZ
que, a seu e~emplo, preste o mesmo jur::t- nãe tJz casteHo p.arll o debellar, antes, ouvln·
mente,
do o nobre Senador dizer que era contra :lo
a nobre Senador disse que Isto é contl'n· Constituição esta doutrIna, mostrei qUe tal
rio tl Constituição, o que me pareee Que ,; não havia, que a Ccnstltul~ão não _e stava em
e,.xaeto; pOl'llue ella diz: "T,odo o Cidndiio ~ontrad1etão -eom isto, fazendo eu Dotar f]ue
tem enl sua casa um asylo tnvlolavel. D<> ella mesm'll e~cep tua os cssos e a ml1nelra
noite não se pod<;rl1. entrar nalla," (leu), De- que a lei determinar . Ora, isto é leI ou não
terminará a lei os casos em que de dia s':' é? E'; logo vamos conformes com a ConsUpode violar esse asylo, mas quando Isto diz tuição, e por consequeno!:t. não ha ca.stello
a Constltulção, nllo suppoz de -certo que a Im fornwdo .no ar, Eu me servi da po,lo,\'ra casdeterminnssll isto Que estamos tratando, isto teilo J»Irll deslgn~r a casa Invlolavel do CIé, que tosse permlttldo conceder-se a qualquer dad:io, imitando o dito dos lnglezes, que chaIr devass!ll' a casa do CIdadão, Parece·me Que mam as suas easas os seus eastellos,
a lei del'e SClr feita com multa cautela, POl'Demonstrado está bem que esta. emenda
que da maneira que aqu i est..'\., pode dlzer·se J neecssarln, Isto é, que não se deve exlg'r
que casa nenhuma cstâ segura de dia, alndn o dIto do testemunhas, por Isso que, come
que o esteja de noIte. Em consequencla as- :llss6:, ti. cxpcrlencla tem mostrado qne na
sento que esta emenda não deve passar .
necessidade do se dar uma busca para el·itu
a SII, aLII'F..rn,\: - EI1 não fallei nestes gra\·l~slmo prejulzo l 1l.ssoela~ão; mas alio ~e
aco.steIlados; o Castello foi ror_mado pejo no- pode proceder a ella, porque .não ha testemll
bre Senador que me combateu, deixemos po- aha que queira jurar, receosa talvC7; de at::,
rém isso. a que cu disse rol que para '!Ie con- f]ulrlr adies e InimIzades, Neste estado se
seglllr a garanti3- da ConstituIção, o artl1;o acbam grande numero do negoclos na Bahia,
é melhor do que ti emenda, ·Elle vai conformo se;;-Illldo me aftlrmou o Deputa!lo Palnl, re·
com 11 ConsUtultjilo, porque dá uma garantla cem-chegado de Ui,
ao Cld:rdão, dizendo que s6 por uma necessl·
a SIt, RODI!IGUl.'S Df: CAI!\',\f.lIO: - Pa~erã
dade reconhecida li que deverã dnr essa ru· róra. de proposlu, o que vou a dizer. Comeuldl1de, e não deixa. essa IlO arbltrlo do Ma· tudo, parecc-lIlo que podem ser conducentes
Gistrado, ou da pllTte, que 86 l'lor querer In- para o caso. Quanto maia nós puderrnOll escommodllr o Cld~dão, a quem tem adio afio cusar testemunhas, tanto melhor, para nio
so em-baraeará muito de prestar juramento acontecer, como até aquI, o serem C9peradll~
:'I porta e espancadas .pelos Jlrotectores dos
falso.
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r6os. Orll, se tal Acontecer, Quem (i que bll dc se eXecuta. E' regra até de Direito Crlmlnul
Quercr ser testelT.nnbn? Isto ó 'facto Il.conte· que todl14 as ve:lti" que se propõe rceuno see1do ndo nos tempos remotes, mas ai nda hoje; hre uma penA, se:nprc o Juiz suspende a.
multa gente teme de dizer a verdade, :porque aoeçiio, porque do contrn.rfo, reconhecida a in·
re<:eJa os tunesto!J resultados Que disso tcm jusUça, da Imposltilo da pena, sempre o réo
tinha sortrlllo. E entUo nAo é melhor o a~'
tlTlldo al{:1lmllS pessoas de boa. té.
O Sn. MATTA BAC!:LLAII: - Então sejam 11::o? Por elle tem o recurso de exigir a resas provas s6 por Indlcl05 e nada de testem·u· ponrabJIldade do J ub quo obr ou mal. Se
nhas, por Isso que pode IIcontecer o ocaslI quo acaso se dlasesso Que era com suspensão, en·
tão eu o.dmlttltia, mas não; dá-se o recurso.
o nobro Senador Ilpontou.
O Sn. lRooJUGtlEa DE C.\ItI'Ar.1IO; - Eis ahJ porém com prlaio. parece·me, portanto, q;te
a t3ÚO por Que eu Qul z plir no Codlgo. Que semelhante emenda aJo pode p&IISlr.
c juiz prende~e logo tlquelle que InJurlasso
O SIl. RoDalOUES DI: CAItVAUIO: - O ar·
tl gO do proJecto diz: ~Taes recursos nuo teas test emunbas.
O SR. BoJltlEl" - Disse--se aqui, que em r 40 lu;ar, otc. ~ rJeu). Quer df2;er que o J ui~
consequenclll. desta emenda pessoas haverl:! poderá prender O!I seus Oftlclaes, mas COUJO
que ali por Incommodar Cidadãos ou por de· esta prlSllo pode ser IIJ'bltrlLrllL, diz por isso o
vassar suas casa~. tariam uma denuncia fal· J)a.ragl'il.pbo 2-: ~:No entr etanto fica. a. WlS e
sa paro. se lhes jar uma busca. QUem terá outros o direito, etc. ~ (leu). ·E ste artigo.
vontade de 4C\'~sar a casa alheia? Este de- polfm, não me i)3.rece estar em barmonia
seJo s6 se pode dar em quem qul:er roubar, com o resto da t'outril1ll do capitulo, porque
o qne é calcular sobre uma bypotbese com· nesa n J)rlnclplO r ecurso e .sora o eoneede,
pletamente gratuita, por faso qoe nAo se pode dizendo que tlea :t cadn um o direito de vin·
dAr semelbante ('-So, visto ser dada a bUSCll dle:Lrf!JII. Ju lgo por Isso que :t emenda'; mais
nn. presença do J tI!z, ou Otricla.cs delln. euear· cl:J.t3, porque di,.: ~ Xão suspenderão as c~e·
eu~~. e portanto Quento Que deve passar
regad03.
HOlltem dlssf'ose âQul Que as testemu· a emenda ou ent~o mudar 11. dou trina do pa·
nbllS eram tudo. e boje as testemunhas aão ragrapho 2."
O SII. MAaQUE1. D~ C.ulA.vELf.Ae: - Eu
nada, basta o jt:ramento. Niio será Isto ter
não acho que 8ej1 neccsSl1rl o mudar 11. doutri·
um novo modo de pensar cllda dln1
na. do pnra!:1'apbo pela qua.l se vê que nunca.
Julgado o debate suf~clente, to- se 9uspende 11. ordem, deu o Magistrado coutra
ram npprovadas todas as emendas o seu Ottlcllll, ou eonuQ. a t estemunha, que
mareo.do.s com aste risco no Im presso não obedecer 4 sua Doun cll~ão, a quem com·
T, assim como n otrerecllla DC!Sta dls· tudo se di!. um recurso, sem esse c escusar
cussão pelo Sr. Cal'lIelro de Campos. de Ir li cadela. Ora, se elle vai para. a ca·
·Paaou~e '& ler o capitulo 9 do mes· dela, o que lhe fu este recurso, hal'erá Quem
mo titulo ê a dlscutlr 0.5 emendas Que pergllnte? Se"ê-lhe para vindicar a lnJurln.
lhe slio r espectivas e gue estilo mil'" qoe se Ibo tcz e chalIlM' o Magistrado 4 res·
ponsabJllda.de j eis aqu i o Que é o recurso !lem
Clldas com asteriscos.
suspender a acçdo. A emenda porém sendo
O SA. MoUIQ(fEZ DE C.\RAn:Ll:-\S: - O ar· a:dmittlda, é Que enTol"er! eoctt3dicção, por
tlgo 215 diz; T.1es recursos não terão lugar, Isso que admltte um recurao de appellacão em
etc., etc . (leu). Pareee-me que este ntUgo Jll'aterlll de pena, Um a suspender, o que é
de'fla p3Sillr tal como está; po1'1lue a emenda contra o principio :era!. p ortanto, parece-me
a elle dIz : ~8m vez de t erll.o lugar, dlga..se que c artlco de"e passar ta l Qual estA e Que
não aaspenderfio :". eX8(:u(:!o". Or~ o que quer a emenda 1110 fu mnls do Que uma contra·
dizer Isto! Quer dizer que se o Juiz coneR- dlcçiio de ptinclplOl.
O SR. P..ooUCo';F.S DE CARVAUIO: - O ar·
lOnll o eeu o·tfelal e este propõe o ret:u rso,
que B.Qui se odmltte, QUalldo antes não Be tlgo é que fu a <:"Ontradlct40 e a emenda esL1.
admlttln nlto lIusrende ella a acçãio, mas 'fI1 nos termos delle. Diz o artigo: ~Ttles recar·
porll. a e'adeln o Que em mol:erla crime nuneu aos niio terdo lugar, ote." (leu). Isto ê o Que
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C contrlldlcçiio: o <lue li dar rocursos sem 8US, lIilo rcconllece se.'l1olhantu lrl buuul e !\/Í sim
pans/LO? O artlgo ·214 diz: kEstll !$ntença RcJaçVes.
l)assa em julSlldo. etc . ~ (leu). E' o que sueO ~/I. Romlrcues 11.: C .IU,·.11 .1I0: - ;\110 Im·
cede llQul, com D. dUCeTcnça de lIue se cumpre pugllD.rei de novo a questão susclbda, 110rqut?
o mandado, ai nda tendo o recu rso do nrUso; o capitulo j ..\ passou em t{' rcell"R dL'ICUSSi.;o .
.:t doulTlua · porém de mnbos 6 11. n1csma, (lar· .\Sora s6 se trata das emendas .
ClDe cu ndo seI o qu{' seja r ecurso, . scnãu II
O SR. M. DI:: CAlL\n;U.MI: - COUlo est.'i.
rel,·lndicllCl1o qUO ae taz da injurJI1 feIta flor pres{'nto um nobre Senador, :\fcmbro dl1 Com·
Ulll Juiz perante outro superior; :lSora ser mlssilo, queria qll~ me explicasse li raúi o por
Ilotes 011 dopols de sor!re r a pena, est.'! é <luo. q11e ella achou Inconveniente em deixar p:\s'
é :l Questão.
5~r cu!! art. 210, tal quol está no projectCi,
O SIlo lf.\TT.\ n.u,t:l.T_u:: .;;... O arUgo ~l;i e lhe fez uma emendn. O II rt . !lG nlio IImldiz: MTaC! reeursos niio t!!l""Jo lugar, etc." tou esslls Juntas n Que tossem sómcllte com·
(leu) . Todo.s II.S \'C%CS quc o Juiz IDju~tt.mtn· POSU13 dos Juizes de Paz do Termo, porque
te suspender scu~ otrlelae! c estes qulzer{'m diz ; MAs J un tas de Paz eonsl~tcm no reunli'io
inteaL:l.r ti. 3Cf')io eontr:) o Juiz pelos meios de m3Ior ou menor numero de lulzes de Paz,
ordlnarlos, o p:lTIl;r:\pllo 2" dti.-Ihes este di· ete. ~ (leu). E o Que taz ngorA a cmenda?
:reltoj de que serve p)lr eOOselluencia. est.'! Diz que em lugar de maior ou .menor numero,
emenda~ Diz elln: ~Em "e! de não :eriio, etc.~ 5e diga .de todos os J uizes de Paz, que hou(leu). Que lmportn Que e1tcs tcnlum ou n!io verem no Termo, etc." (leu). Ora, poderá
r ecurso se vila para n cadeln! O recurso con· h:\ver Termo que nito tenha senão duns f tecedido pejo p:lra;:rnpno Z.. do nrtlgo nuo Im· guezllll, como por exemplo: S. Gonçalo e :São
pede, ou embt:'ll!]fI ti exeeu~i'i o, sen·c s6 P:1J":1 JoJo de learnby. (O Sr. Bispo: - Tem tres
depois delIa os ofrlc!nce ~ :'IS t~temuuhns po- lres:uezlns). SUPllonllnmoll Que são tres. Coderem intentar ncc;ão contrn o Juiz. Portanto, mo Im de ser n Junta de Paz COnlpOSttl sô do~
jui1;o esta emenda intairamente des~eeeSS:l' Juizes de Pu do T{'rmo, como quer n emel!.
Tin.
da? Ora. um deHes não entro. n:\ juat:l. se.
O SI:. M. Dl: C,\ I.\\·X'.f~\S; - -Pedi D. pnla· gundo :1 disposiçii.o do art. 22G, \'al sÓ IISl'Ta. 6r. PresIdente, p:Jfa uma declataeã,o. Eu 1I1stlr e eis nbl temos que rleam s6 dous p:1ra
6upponbo que tnl1nmoo em tcrmos fu.ridlcos, julgarem, qU.1Udo o artigo dlll que não .fiae em termos jurldleos nuncn se entendeu re· d{'riio ser formadas com menos de cinco.
curso, direito Que ·eu tenho ou n aeçào de Tnmbem não sei a razão por que em lusnr
pô r uma quercilll, quelxando·me de um Ma· de ser clla presidida flor um dos Juizes de
glstrado que obrou Il1cgal mente contranllm. Paz, seja neccssario que venha esse Juiz
A palavra recurso {'Dl tel'mos jurldlcos Quer Municiplll para presidir, o Qual mull.:1s occa.
~i:r;er, que procuro Que SI;"! emende ou niio n slues haverá. em que o não possn fazer. visto
tenha exteu(l1o li. Scnt{,lIca ou despacho do que já passou Que todlLs as vezes que o Juiz
Magistrado; porq ue o mais é 011 .~ça~o, ou lInnieipai sentenecio. nos ensos POlIclaes, !Ol
Revlst.'!, !6rn do Qu e deIxo d ito, nâo se d1 que tem ju rlsdleção, se pode Interpor recu rso
~t:.1 palann. (O resto do discurso do nobrl! plH"a a Junto. de ·Pllz: e como é que nesse
Sen:ldor nuo to! ouvido).
caso hll de elle presidir? Eu nc ho quc o :1rtl;:0, como velo, cst{\ bom, porque diz eUe: ~ ..\$
J ulglldn n Dlaterll! !:iUWclel! tenl ent~ .Junt:lS do Pnz consistem na reunifio, etc.·
discutida, não foi Ilpprovada a {'men· (leu). Quer dizer; podem ser até dez 11 nunc.'!
da no nrUgo 215.
mnis, nem mcnos du cinco, porque se tr:1ta
Se!)lllo-se a leitura do enpitulo 10. de um recurso c .~ necessarJo que concorrnm
C d:ls emendns respeetlvlls, que en· mnls "lotos pnrn bem 6e decIdir. Pll rece.me,
trarnnl em dlscussiio.
portanto, Que a emenda, eoncobldll como está,
nHO melhol"d, nntes .p elota., porque. Termo.'l
O Su. OI.l\"Un.\: - PedI a palavra parn. h:l."\·erti que não <enham mais que dous julze!
dizer que cu jâ fiz umB declarnção de voto de Paz e nlém disso, este Presidente rixo.
contra este capitulo, porque este 'frlbllnnl de que €i o lulz Municipal, nem scmpre o poder.í
.\J1pcllacão é contrnrlo fi Constl tulcüo, a <lual scr, por IS50 que pollc acontecer que ore·

I
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curso ~eJ:l contl'a ellc mesmo. AhHl1l 11l :lis nos cinco, e nunca mais de del, sem Prel!x!(r
se confirma Isto se nttelldermos no art. 70, que deverão ser do Termo, para poder h!ll'cr
que já passou, o qual diz: "Todo o processo declsilo tomada em Junta. de Pn:.:, evitundo
feito perante o Juiz que to~ julgado suspeito, assim que os Term03 que não tiverem os cinco
é nUllo, etc." (leu). Supponharnos quo se In- marcados, deixem de ter a sua Junta de Paz,
terpõe um recurso de suspel!;iio desse Juiz PAra a ua! convocarão Juizes de outros 'I'erlfunlclpaI, como li que elle ha de presidir :\ mo:;. Nilo confundamos, porém, Termo com
Junta de Paz do seu Munlcjplo? iPortanto, Dlstrlcto; a VUla da praln Grande pode ter
parece-Dle que 11 emenda não /! necessflI'la e 30 Juizes Jurados, mns como este numero não
Que o artigo como está no prolecto é melhor, basta. para torma..r Jury, fl,luntam-se a outros
porqUe não limita 11 Que sejanl os Juizes de que formem o nUD1Cro de 60, neC1!&Surlo pau a
pnz só de um Termo, nem tem o Incon\'enlen'- reuniilo do grande Jury. !>arece-me pois que
te de ser Presidente fixo.
11 duvida Que se qulz opPor está esclarecida.
o SR. IROOnIOll'F'$ DE CAm.u.n:o: - Nilo sei
O SR. !ROOUIO(:':S m; Cu!ULlIO: - Acabacomo se i10SSa lI'rrIrmar que em um Termo se de dizer que o Termo do. VlIln de Paraty
que tem Juizo de Jurados, não haja mais que tem s6 um Juiz de Paz, concedo; mM note-lIC
dous Juizes de Paz. O art. 5" deste projeeto que o projecto da. providencia paMl esse ca!;",
dIz: "Haverá em cada Termo ou Julgado, um porque diz que, quandO se qulter fazer UllI..
Conselho de Jurnllos, etc." (leu). Creio pois Junta de Paz e n;) Termo não houver numero,
á vl3ta· disto flue um Termo comprehellderá
deverilo ~oacorrer Juizes dos outros termos;
muitos mais c que não haverá. em ~onsequen
logo esU esse caso da falta. de numero de
cJa o Inconvelliente de não existirem ao meJuizes de paz provldenclndo no projecto. iI)(}nos cinco, numere que o lIIC1!mo projecto dI:
mais, n6s vamos a ter umll nOVa. divisão de
ser surtlelente.
Termos e Comarcas, devcndo cada termo com·
O Su. M. DE CAUo\VELL.tS: _ ::-lão confunprehender um Conselho de Jurado, logo o Ter·
damos, Sr'. Presidente; este negocio. Cada
mo do Jurado, que agora não puder
T-ermo tem seu Jurado, mns nilo ~ em cada
ter este Conselho, ha de pela nova. di·
um Termo que se rcunem os Jurados. Já s~
disse que elles haviam de ser organizados de visão reunir-se IL outro ou outros. pllra o podivcrsos 'Jlermos. que mais ,propriamente S:l derem formar. Não JuJ.go portanto destruluiIdevem chamar dlstrlctos, Que é onde so taz a duvida ou observa!::ào que fiz.
O -SR. MARQUE:!: In: CARAVELLAS: - Eu
fi chamada. Os Termos de que aqui se trat"
gulo-me
pelo que diz n emendll, que é "em'
ago.ra, em cada um Ilos qunes ba de baver
lugar
de
maior numero, etc." (leu), são touma Junta de Paz, silO os termos das Cidades
ou VilIas, flue :aInda não tendo Conselho de dos os Juizes de 'Paz que houverem no TerJurados, hii.o de t·,r' aquella Junta. O não tcr o mo, nll.o excedendo de cinco. Oro., vamos :t
Conselho de Jurado niW quer' dizer que não tem Praln Grande; cujo Termo tem tres Freguejurados, mas sim quenuo tem o numero nCCeSSR' zlas e }lO:- consequencla tem s6 tres Juntas de
rio parn formar Conselho, o Que não prova que Paz ... (O resto do discurso do nobre Orador
não possa. haver Termo sem que tenha cinco nJl.o 1'01 onvldo).
Juizes de Paz. A Praia Grllnde, por exemplo.
o Sn.. ROIIillGL'ES Im CM\'.\Lno: - Levan·
tem o seu termo e ha dc ter sua Junta de ' to-me para declarar que a palavra - Termo
Paz, e como se ha de ella formar se, tendo _ na emenda, rolá tomada no mesmo sentido
56 tres treguezl~, nilo reunirá mais do que que traz o projecto, isto ê, Termo em que
tres Jul1.{Is d€l Paz? A VjJ1a de Plll'aty está houver Conselho de Jurados.
no mesmo coso, t'lm 11. dlUerença de que tem
só um Juiz de Paz no seu Tormo. E' necesJulgado o debate suttlclente, foram
sarlo, Sr. Presidente, combinar o estado em
approvadu)o
ns emendas, excepto a que
lJue se acha o Brasil, com o Que se qucr fadiz 'l'Cspelto /lO art. 21'5, que ern
~er, se quere-Dlos que sejam
exequivels as
o 216.
nossas determlna~ões, e ê por Isso que acho
multo mais conveniente o o.rUgo do que a
SeguJo-se 11. leitura da Secção I",
I!menlla. EUa ,nlnnda (lUI! se reunam 110 medo cllpltulo 1-, do titulo 4~, com as
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sutIS respectivas emcndnll do IUlIU'cSSO tll1 que uqui Culta, I)ue de L'Orto e~(:lIpou rI
IIl IlTetltlas C::lUl a!lterlscos, I)UO cn· Com lDl s~ilo, iUllj ql1e não lll~ tluvlda que roi
Ilpprovlldtl.
t;l1ram em dIscussão .
o SII. R OOKlGUt:S DE C.~nv.\l.uo; - Está
o Suo .lI. lIE CAIL\\·};I.I.As: - 'remO! flqul realmente no Impr esso A, n, essa Idh, e j:\
UUla emenda ao nrt. !3~, que diz; Msupprlma· tomei nota. para $cr restUulda, quando tor redigido o projecto ati naI.
se _ os que se podom UniU' soltos, etc.
O SII. P nItSIJlI"':),'TE: - PasSllraDl nn segun·
(leu). Eu noto Ullla rl11tlL, que ê de umll
emenela que {Lnssou' em terceira discussão. que da dlscusaiio dua!! cmendILS ' uma do Impresso
era respeeU\'a a ~sta prlolelra parto do a rtigo A, R, e outra do Impresso N.
O Suo RODRlCt'F.B DE CAK\'.\l.1I0: Eu esque mlLDela os presos :lcompanncrn os r.espectlvas processos . Passou a emenda. de supo tou certo que um:). ~hlo, e fiCOU só a do 1m·
prcss.:io disto e até hOuve um!l de substltul(;ão presso A, IR, relntiva no art. 234,
O & . 3Ll.IIQI7E7. tiFo CAJlAI'Uf.A~: Eu
qlle era. para que os Que esth'cssem presos
lóra do lugar em que deviam ser Julgados, \'011 mandar o mt u requerimento A .l!esa s0Pllra. elles rnssem remettltlos com tempo, para bre tros objeetos. O primeiro, pal11 que a. Com·
lá se o.charcm na occllsfiio elll reu nmo do Con· mlssilo restitua a emenda 0..0 art. 234, que
~e lho e não que tossem remettl dos com o rcm no Imp resso A, R, sobn a remessa dos
processo, como db o artl;o. Tenbo I~~:L po- Rêos; o segun do, para que a CewmlssfLo uni,
slth'3 de I]ue pllSSOU 1lSS<l em~nda QUo !.::lI ta, formlze os artiõDS sobre a eOlD1llutCtão de
por Isso que rui cu Que a orrefecl. Diz mais penns a testemunhas omissas; e o t erceiro,
o :lrtlgo: ~ e os ~uc se podem livrar soltos, para se unltorm<lrem Igualmente os a.rt!;os
etc . . (leu). Dev~ Istc em verdade supprlmlr. que tra. tam dn 1"!tnelisa dos autOfl, que o prose, como diz a c:"lenda, filtra se remol'er mnls jecto m~nda que p crtcnl;a ao Ju iz lfunlefpaL
este obstneulo, porque us leis que ~e fizeram Esta unlformldnde ê necessarla, c como Isso
(~m 6 de Junbo, outra <.!Il Julho o outn de ~ oblecto de red:l~iio, por isso mando este l·e·
Outubro dernm tOS Juizes de Paz nu torldnd e quer llllento paro. 11110 escapar.
criminal de julbarem cumulativa e denn ltlnt·
o nob re Senador mandou :\ lIesa
Oltare I1QueUe.> crimes, I]ue tem menor pena
o seguinte
!lo que n de seis meus de prisão, do que tem
r ê:lultlldo alguns males. E' aecessarlo p ois
UCQU CrtD[E:'>'l'O
que torne n :Lppnrecer essa ernend a substltu·
tlva, c que se harmonIze Isto tuao na reda·
~ão, porque assim não estii bem.
restitua ti emenda 110 art.- 234, que vem ao
A emen da do art . ~~(j mo.nda que &s t ts·
Impr esso A, 'R, sobre a rcmessa dO$ ·R êos. ! O,
tcrnunhas notificadas para apparecerem, seque a CommlssilO untror OlC! os artl;os que dão
jnm com minadas ll.!I penus ele desobedlellela, h testemunhas omissas pen!!. de prlsiio, com
e de Tirem debaixo de \'art!., l]ul1ndo em outro
as emend:ls que su bstlt ulram aquello. penl1 pcla
arUgo que eu j!i. notei se d!z que de"em Ir ele vir debaixo de '·I\.rn. 3°, que unUorOlC! (,am·
pnra a eldeln. E' portllnto necessarlo hamo· ilem os diversos artigos Que tratam d:l reeus:!
n!?':1r tllmilcrn est! doutrIna n:L. rcdncc;lo.
dOR autos, pois hll nelles varledo.dc. Mar·
O OSS. RonlnouES Dl': C.\lI.VALIlO: - Aqui
'luez de Cara.elIa8.
follou.se nisso, mas não houve tal emendo..
Sel;undo me recordo, tallou-se nisso, m:tS
F oi a.polarJo, e ent rou em discussão.
não se app rovou tal Idén.
' 1'

M

O Sn. PnrJ'lInf;S'!'F. : - Devo notlLr ao nobre Senndor quo n~s cmendas do prlnlelro
impresso ela letrn A, ·R. 1\0 :lrt. 2J1, es t(1 tod~
esta mnterln desenvoh'r~n (Icu). 'Esta emcnd~
pasou.
O Sr.. M. nR C,\I:.\l·,:r. I~\M; - Essa ~ 11 emen·

o SiI. PA1'RltrO - A respe ito dessa lem·
braM a Que apresen tou o nobre Senador re·
latlva IIs penDS commlno.das ás t estemunhns
omissas, na emenda no II.rt. 236, nlto só estA 11.
penEI. de vir deballt'o -de vara, mas tnmbem a
de desobcdleneJn, ~ qual será applleada qunn·
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do nfio qul.!:erem vir debaixo de '\Iara ou :11.1·
vez o deva ser quando não qub:erem vir ,i prl·
melra notificação. Acho aJ.guma duvida em
determinar em qual dos dous ca.sos se dli a
d rcumatanda da desobedlencla .
O SI. M, DE CAlLl\'&LLAS: O Que se
vAta aqui é, de nAo se dlzru" em uma parte
uma couaa. contraria no que se diz em outra.
Aqui ,Jlz·se que venha. debaixo de vara atestomunba omissa, e no art, 96 dlz-se que vsoha.
presa. Esta Incobereoda manifesta E Que nós
devemos prevenir.
O Sk. OLIVEIRA: - Eu vou ler a acta da
Smlo em Que se tratou da materla SObre que
versa a prlmelm parte do requerimento do
nobre Senador, e delJa se verá que essa prl·
melra 'Pute não oi neee.9sarla (leu). NAo se
tendo julgado prefudlcada. esta Idéio claro fica
Que foi esqueclmeonto Que bouve Da Comml~
silo •.
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a4vertenda para 11. nda«l1o, porque a dOlltrl.
na jt PAS/lou.

o . nobre Senador mlndou A Me3:l
o .e:ulnte
IlEQOERlllEXTO

Ao art. ,243, A Commlsalo na Tedaeçlo
deve dize r em lugar da urna do! t8, 60. -Marl]1lc= dc OanltlelllU.
Foi apOiado e entrou em dlscussllo,
a qual Julgada sutflclente foram ap- ·

pravadas as emendas e o l'8Quer1mento.
Foi lida em se~lmento a S8C!:lo
t ' e emendu respect!vM, que entra·
ram em dlscussio.

o S ..

ltL DE

C.u.U't.LLAs: - 1'emos aqui

O Sa, M. DE CAR.4.VEJ~"8: - 'Segundo o uma emellda !lO tlrt, 258, 1\ qual diz: -"-Depois
que aCAbo de ouvir 40 nobre Senador, estou de «culação 'dlga,1e - prlsio do ~o. etc."

persulUtldo que não mo comprehendau. Eu
nio disse que se nio tinha ,.encldo, disse que
tinha havido esquecimento, e para que ella
nao continue é que fiz o meu -requerimento
para que attenda á materla do Que está vencido :l res.pelto do art.234, e uniformize o
:resto.

(leu); c o artl:o dll: "se a decisão fOr afHr·
nlatlra, a senteM... declararA, etc." (.leu).
Esta doutrina opareee-me nio estar bem com·
blnada, porque dli. (lue se li. declsAo fOr aUir·
math·lI., a senhnç), declarara. Que ha lugar a
formar-se a accusacAo e a prlslio. seS'llndo Quer
a emenda, o Que Quer dizer Que, se o Jury
Julgad:l a discussão sutticlente, t~ acbar que a pronuncia que teve o .réo tol
ram Ilpprovudas as emendas, a:sslm justa, dove alio sor logo preso e processado,
(:omo o requerimento feito pelo 5r. sonrendo sequestro dos Impressos, escr:lpt09
ou gravuras ficando Il$Slm reduddo o artigo
lIf4rquez de Caraveilas.
a
Que, se a decisão fôr D.fflrmIl.Uva, e a aen·
O Sr. PrC5lden~ 101 sUbstltuldo,
POr alguns minutos, na cadeira da. tenta declarar "que ha lugar a tormar-se acPresldenela pelo Sr. 1- ~etarlo. ,cusação, se proceda .d Drlsão do réo, Sêquc!·
tro dos Impr8!3OS, etc. Ora nisto coneordo eu,
Foi lida a SecçAo 2' do mesmo
porêm no que não po.sso concordsr é em a
capitulo, e a emfnlla respectiva, Que
Commlssio tirar o que diz o projecto, Jato ~,
tnlrou em dl!cu!!Ilio; e em seguidA
que .seja 'posto em eustodla; porque acho f!lU
rol Udll a Seeçio 3' e emeo.das rcspalavrn mals proprla do que a de ()rl ~, e por
pettl9'U; Que entraram em discussão.
Isso quereria que se 'II18I855e - se a decido
fOr '" fflrmatln, e a sentenca dedll.rar que lia
o SR. IM. DE CAR,U"ELL\S: - Necessarlo é lugar a 10rmaMe accU$ação e custodla do
lambem tlnltormar esta materla, !No artigo réo, etc. - e nAo prls40, porque a primeira
241 da 8etÇÜ.O 2', dlsse-se que em rogar de é mais proprla, e anUcnmente asJlm 8e dizia,
48, .. Camara. tlras.se 60, ao que se chama dizer pr18110; .pode h4nr detença Ou custodla..
Panel, e agora Bqul no art. 243 vem que o o Que nAo é prisão, visto Que antes "da seno
Juiz 'abrirá a urna das 48 c~ulas devendo di· tença nilo ha peno.. li loffrer pr1940 ~ softrer
zer-!Je d/IJ 60, porque desta é Que hão de ser uma pena. Portanto, estua tnulto bem posta
t lradol 08 123. leto nio é mala do Que uma a cuatodJa do proJecto, o que quer dizer estar
I

,.

ioe
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gUllrdado parA responder a1lnal. Pode-te dizer
..lJaIOO AlIDll1VO
Que sempre vlll pllrll. a cadela, mllll hso pro.
Tem ele do termos aJnda regulandB.de 4e
Para ser colJocado DO Capitulo 2·, onde
prlsõta, logo porém que 11. tenhamos, haverá
UIlUI. usa para CUStodlll, que devera ser de- Melhor convier. O .collJelho do J nry de Sencente, e Dlo ler S 8uxovla. como hoje é. Julgo UOÇA ser! formado de 12 Jurado! . - M4rgtle;;
Jlortanto que a Commlssão de redaetio deverá 4e C4f'(lI1eIlIlf.
admlttlr esta. Mil. do 1'rojecto,
o nobre Senlldor mllndou

Á

FoI apoiado, e entrando em dlscus9!1.0, tol sem ImpugnACAo approvado.
Segulg.se I. leitura do CApitulo S",
do mesmo titulo e emeadas respectivas; mas por dar a hora tJcou adiada
a dl.eusaio.
O Sr. Presidente designou para &
ordem do dia a eDntlnuaçAo da mAtériA adiada; dlsclIsd,o de .pareceres, e
havendo tempo, trabalhos de Commis-

:\feso.

a. seguinte

.-\0

-,

art. 2ó& da emenda. SubstituHe-

custodla -

i p1hio. -

J(arque,: de Canz"eJ.

1M,

Foi oinlnela.
Julgada n materia discutida, 101 approvada a emenda

~

Levantou-se a Sessüo tis 2 horas.

a sub-cmenda. n

alia oltereclda. nesta dIScussão.

Leu·se (I c.:I.pltulo 2° do mesmo ti·
tulo 4" e emendas respectivas, que
entraram em dlscussilo;

o

julgada

ti

qual sutliclento, sem hever debate
nm appro'l'lldns.

to-

Sa. Y. llt C4JtAl'I'!l.LAS: -

E'

SESSÃO .EM 29 DE AGOSTO DE 1832
r nUIflE..\"CJA

DO

SR. :\IARqtJn

nlil 'lSlUY.OUP&

DlsClUsJo do Projecto do CodiDO do Prousso.

Ileees·

Crl"tfnal

sarJo Dota.r umA COU!Il. Como hOuve uma 01.1tera~ão no numero dos Jurados para o G'ro.n-

Fal)aram os Sr5. Senadores: -

Marque~

de Jury de o.CCU8ati1.o, agOra que se trata do de Carn\'eilas, 1 vetes; M3tta Bacellar, 3 ve-

-segundo Conselho de Jurados, nilo declnra !l
Projecto qual devcrã ser o numero delles, porque ASsentava que devIa ser o mesmo numero
de 12, Que mnrcou liam o grande J urr, tirando
das 48 ceduhu. JUlgo !pois necessarlo declararse que o pequenO Jury será comPosto de 12
Membro!\ a to o. quo para elle se devem tirar
n cedulu, para cuja declarncão preciso se
toMla um artigo Ilddltlvo.
O SR. OUI"!;IRA: J4 passou
capitulo,
agora nilo tem lugar artigo algum novo, s6 se
Mr na. udaccl1o_

°

Q SR. li!. DE CARAVELLAS: Pois se jA
passou o Capitulo, vá. nfl .redacção ou como
qulterem, "Isto ser um addJtnmento que 11
nccessarlo que vIL

o
.o

nobre Senador mandou li. MC3:I.

s~:uln~c

J

zes; Oliveira, 5 vezes; 'RodrIgues de Carvll.lbo, 5 vezes; Duque Estrada, 3 vezes; -Carneiro de Campos, 1 vez; Almeida e Albuquerque,
!

vezes.
Aberta 11 .senão com 31 Srs. Senadorea, leu-se e approvou-se a Aeta dn
antorlor.
O 5r. PrImeiro Secretario dcciarou
que o.f)r Mar quu de Jacarl! pa:uá.
havia participado nchar-se doente.
Ficou o Sentido Inteirado.
Leu depois o mesmo Sr . Secretario·
um oftlelo do Ministro do Jmper1o,
remettcncc sancdonado um autoerapho da Resolu~1o da Auemb~a Gerar·
LegiSlativa, sobre proposta do Conselho Gera: da Provinda de S. Pedro'
do Rio Grande do Sul, autorizando O"

BelaAo de 20 de Agosto
Preeldento. em CoDBtlho, para fazer
con.lruir um Chatariz na Cidade de
Porto Ale;;re.
Ficou o Senado Intell'lldo.
O Sr. Duque Estrada partlelpou
que o Sr. Visconde de Cayro não podia comp:ll'tlcer por 8e ac har ineamcommodado.
Ficou o Senado Inteirado.
O Sr. Segundo Sooretarlo leu o seguinte parecer:

ru c emolumontos eslllbeltçldos para 05 ort!
datos du Comarcas de Minas.
Art. 3.° FIca. refognda li. 101 de 10 de Outubro de 1764.
Pa~ do Senado, 29 de Agosto de 1832. VJatonde de iJcantara - Frnnclsco Carneiro
de Campos - Malloel Caetano de Almeida e
Albnquerque.
Sendo apoiado, mandou-se Imprl- .
mlr,
O Sr. Prtaldente declarou Que,
acbando.se approvada pola Assemblêa
Geral uma lei que devia subir 4 San·
cçAo, se la ottlclar ao Goverao pedindo dia e hora. para o recebimento
da Deputllç40 Que deve apresentar a
dita lei, e Que la proceder á nomeaçAo·
da mencionada Daputaçã.o; e ontAo
sahlram eleItos os Sra. VIsconde de
Alcantara, José Joaquim de Carvalllo
e Anton io GODÇ.JV~ Gomlde.

A Commlssão de Legislação examinou o
requerimento dos tabeJllães e escrIvães desta
COrte, em que roJ.presentam as pequenas asslgno.turas fi emolumentos que percebem ~Ios
.seU6 OftlClOll, e pedem que sejam 19ualatlos
aoa das Comarcas IlIII.Lelras; c cOllildetando
por uma parte a alteraçio do valor da moeda
que lem oecorrldo no lallgo parlado de perto
de oitenta. annos, em que foram est3beleeldos
os ditos emolumentos. c a. carestia dos generos necessarlos, para. a subslstenela; e DOr
OJUlEl! DO 1114
outro parto !1 dimin uição que os otrlclo.es t ~m
experimentado nesses mesmos emolumento. 8
ContJnuação d:L terceira dlscuss40
IlSslgnaturns pela estagnacão do commerelo e
das emeudas ao CocIJso do Proces'lO
por consequencla dos pleitos, não podendo 11Criminal, approvadl11) pelo Senado,
c1t3mente tirar dos rendimentos dos ortlelos
marcildns com um nrterlsco no Ima sua necossarla sustentação regulando-se pela
presso T, e então tol lido o capitulo
taJca tlrma.da na lei de 10 de Outubro do 1754;
ao do titulo
do projecto e emendas
ao que so poda ettrlbulr a eoo.Unuada deslsrespectJvas, cuja db cussilo havia rlcatencla das serventias 'dos (Irtlclos, em grave
do Ildlad:L nil Sessão precedente; e
-detrimento pUblIco; no mesmo tempo Que ofsem haver ImpuS'Da~ão alguma, pr~
rlclo..es do outros 19uaes orflclos, residentes
puzeram-se 4 vota,llo as emelldll8 o
em Pravlnclns e 10caflS o.ude o pr~o dos SII.
foram a pprovadllS _
neros neccssartoa á vIda e das casas para m~
Segulo-se o. leitura do Capitulo
'radla ê bem mais commodo, percebem emoludo mesmo Titulo e emendas respectImeotos dobrados; convencida da justl~a da
vas, qu~ entraram em dlscusslo.
liuppllca. e da necessldn.dfl de prover de remedlo nos, suppllcantes, e aos mais otncli.e!I
o ·So. MAJtQUEZ 11& C.UlJSU.us: - EU
-de justl~a, Que se acham em IdenUcaa dI'
tenho alguml.! duvidas a l"ruIpelto de cutot
.cums~nclllll, oUertee á conslderacAo do Seartigos. &.Ita emenda ao art. 30!, que era o
nado o seguinte
!08, nl0 me .parcce desempenhar o Que se

.0

.0,

quer. DIz- o art. 308 do projedo (leu) e a
emenda agora diz: NEm l Ul;&r de que nlo
pronuncla, dlga-&o etc. ~ (leu). Orn Isso uslm
A As.embl~a Geral Leglslatlfa Decrel4: não está bom, nilo le entende quem manda
Art. 1.° Os OWclaes do J ustiça dI! Co- ao J uiz dizer se elle 6 ou nio competente para
marens do belrn mar perceberM da publlca- dar a aIlntenç:L final ; logo ê s6mente Juiz pam.
o(:l1o desta I~I (!m dlnnte as mesmaS IlISlgnatu- .l pronuncia e m:lIs nadll. Acltava pois malhor-

ilO
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o S.. OLIrElB.4.; - o nobre Senador quoQue dlsUSSe como esta. no artigo do projecto,
quo diz que nos t:lSOS em que o Juiz de paz atrereceu :I. emenda, creio que est.t enganado.
ndo é competente para 1ulgar, e só para pr~ Quando se diz D::l projecto - galês - nio 5&
nunelar, se o nao fller, haverá recurso pllfa marco. tempo detenDlnado p3M sotrrer al!ueJagguvo, e que quando elle -e competente para la pena ou qualquer das outras- (leu) j nito h'\
dar .sentença final, então o réCurso ~ para 11. pala :lo dlsposlçAo de Uea aDnos, é pelo tempoJunt o. I!e Pu. Niio sei portanto de que serve que Mr, e por 1'190 Q!SI!nto que o artigo del'c
pll.ssar ser n emenda. O que eu aeho porC:m
eam emenda.
O art. 304, (!UG era 310, diz (leu); e a Que não pode passar é urna Idá::.. que a.ppnreC(l\l
emenda a elle diz: "!Depois de recurso, dlga·si! sobre desterro, dlzen1i01;e que o de5terrado
para o Juiz de oJ)lrelto~. Isto é contra a Coo· pGde Ir parll qunlquer par te; nlio é assim, a~
stltulci1o, que mui eWressamente diz Que es- senteD!!!lS dizem o lugar pam onde o deste.·
tu recursos serão Interpostos 30 II'rlbunal de rlltlo del'c ir, quo.r:do não, se me desterrassem,
AppeIlação, que e a Rel~ão Que el}a estabe- c ti vesse rortuna bllStaute, la p:Lra. Londres
lece. A' ,.Ista, pois. de uma tio positiva de· ou para outra parte em que acbnsse mnls dI.
termlnaÇii.o, :parel!e-lPe que a emenda ni o deve vertlmentos do que teria DO palz de que fosse
passn.l' 1D1S.I sim a doutrina do artigo do pro- desterrado,
jccto. O Ilft. 312, que era 318, diz : (leu). Eu
O Sn. M. De C4nJ.r.tLL.\s: - O nobre Seconcordo com 11. emelKla que diz: NEm lugar nador está. enganado, não só na primeiro. como
de seis o.nnos, dlga.-se tres IllIDOS, etc. ~ (leu); na sc{Unda p:Hte do ~eu Brgumento. O Ilftlgo
a11lS pllrec&-me que nós devemos fazer umo. 11 bem claro, e repare o nobre Senador na.
dUfereneo, e III~O deixar Isso assim Igulndo, maneira por que elle se exprime (leu). Se
como aquI noto na emenda. Tres annos de de- tosse como disse, bavla elle de se ~p tlDllr
gredo ou de desterro, do certo não é pena como DO eo.so de pena de morte. ·Está tambem
l;tIal o. tres :LDnos de Galês; prisão mC'DlO 1! na segunda ptlrte enganado, porque cu ná)
multo maior pena do que degredo ou dester- disse que se pOdia Ir para onde bera se qui.
ro, principalmente quando não se designa lu· zesse.
1;"4r; porém o. emendo. Iguo.la todas estas peo SR, ROOUIGl1ES n.: CABV.WlO: - Ara.
Das, (tuando o projecto tazia dltterenças (leu). zão da mu(lançll de G para 3 Ilnnos tolo In·
Sendo pola galAs a maior parte, não acho tento de se '/lar mais fll'l"or ;1. sc;;-urança do
justo, nem deve ser que se Iguale com a de ~o, e ficou o mais como estava no Ilrtlgo,
prlsü.o ou de dester.ro para Mra do ·Imperlo, excepto este prazo de tempo; não sei pois.
como diz a emenda; mas parece-me que seria
como .se possa dizer que está mal redigido; o .
melhor dlzer·se claco annos dê degredo ou que se quer dizer li que tre! Ilnnos de degredo
desterro, e tres anuas de gaMs, para llll.ver a já é bastante penn.
dltCerença, que realmente existe, entre estas
O S., Duque ESTRADA: - A primeira
duas ~e.nas. OtterecereJ emenda neste sentido. emenda é l\.(I art, 308, que diz: (leu). Eu
O nobre Senador mandou á lIfesa a creio que bA eQuivOCllCão, porque 14 no artigo
seguln to
305 se disse (leu ), o Que quer dar a entender
que ê nos casos em que o Juiz de ,Paz pode
julgar: porém, e8te art, 308 dã recurso em
todo o tempo. INdo me parece justo dar-se um
returso Indeflnldu, quando jã ncsoo proJeeto .
Ao art. 312 das emendas . Em luglLT de
se
tem mareado o prazo de oS até 8 d!u para .
3 tlnDO! para todO! - dlgo.-1le - cinco annos
de degredo Ou dca terro; tres de gaWs ou prl- O! aQõtavO! . VamO! agorn 4 emenda a este .
artigo (leu). Eu niio en tendo o que Isto quer
540. - M. cfe CarauelllJ-l.
dizer : -·E quande 10r Juiz competente, dar '
Foi Ilpoladll.
recurso pnra a Junta de Pu: ", pois se o Juiz .
O SII. MAnA BACELLAJI: - Aqui ha lima de PIlZ é competente parl1 julgnr o crime. como
emenda, que li o art. 30, que ero. 312, em Que é que o rec urso ha de ser para a Junta do.
tlLlta o asterl.co .
p
.
az, e o,
n o ba do.ler quando o Juiz niio 6-
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o SI. OUOORA.: - DIz.·se que li passou
competente para julgnr! Ett nl'lo .posso com·
prehendcr Isto. Sobro o Que disSe um nobre csto. doutrina: mu sendo ella UI!! absurdo,
Senlldor, a respeito do reeurso da decido do devt-se emendar na. rednctll.o; e BC! ISSo se
Juiz de 'paz, de Que trata o art. 310, e que pOde lazer, então muito melhOr o pode ser
o. emenda quer que seja pan o Juiz de DIrei· _gora, que estamos em terceira discussão. Suo
to, direi Que acho esta emenda conforme com pOde, nem deve paBsar do maneira a.lgumn tal'
11. doutrina do Art. 305, pela. Qual ha. o recurso dlsposlç4o.
O SR. MARQvn DE CAlLI.Vl!:LL~9: - ,E u
para o J uiz de ,nrrelto, tanto no caso da con·
cessflo do Juiz de ~az, como DO caso da ne. convenho com o nobre SenadOr em que o progselio; logo a materla. est4. conforme. Quanto jecto 6 Que se pode dizer que estAva em con·
no art. 318, parece-me Que se deve pOr lua trll.dlcçiio; porque AlJul diz: (leu); ' o que está.
clnro, porque da maneira que est:t, não se ên· verdadelmmente na. rórD;la da. Constituição,
tenderia bem, e lIOr Isso 1'! nccessarlo mui ex· visto que esl.6 recurso ha de ser llppeIlação e .
pre9samente marea r os termos, aliás se pC)- não le admUte outro. EstA Jsto agom em
derá. C4hlr em algum absurdo.
contradleção com o 3rt. 305, Que diz (leu) .
Quanto 11 duvida sobre o julgamento, ago- POrbnto, o Que Queremos ê unltofmll.r Isto
1"Il é que observo Que, existindo as Relaeõel com o preceito da ConsUtulção, e por Isso de-.
para ju[garêm em sC'gunda e em ultima Ins- vemOB ILpprOvtlr o art. 310, e eDlendar ao mesuncIA, ba aqui uma disposição contraria; mo tem po o outro, porque ê um a"bsllrd .. cras·
porque 6e dá á palie o direito de recorrer 11. so lazer uma lei contraria á lei fu ndamental :.
DOVO 1U1Y, o qUe nUDC:1 pode ter lugar, por· deve pOis emeodar·se o artigo 305, tir:LD.do o
que nesse etlSo o Julgumento da Relação Dão Juiz de Dlf(~lto, e pondo pnra a .Relaçüo do
era de[joltlvo... (o resto do d!scurso do no- Dlstrlcto. PasSlLrel a,ora para o art. 308.
O nobre Senador )fembro da Commlssiõv
bre Onldor nüo foi ouvido).
O Su. IROORICut:8 DP. C.-\llY.'\.T.lro : - A Com· IIU[z Interpretar a emenda dh:endo Que est:t
missão n:1.O fez mais do que seguir a regra já doutrina era anl coDsC1]uencla do .Que havia.
estabelecida nO Projecto; dar ,r ecurso á .par· Indicado outro nobre Senndor, e que .por Isso
te DOS CJsos Que jA estão determinados e mar· ilsslm a ha.vla. redl;:ldo; mas o que segue de
eados. Oro, este recurso sendo para o Juiz de u'ma tal mllnelril de Interpretar emendas t!
Direito, seria mais breve 11. declsil.o e por IS90 sempre um absurdo, eomo o que aqui está, e
que como tal jã tal demonstrado. O art. alS
se adaptou; é o que tenno li. responder,
O Sn. OLn'EIRA! -Este art. S06, Que era do proJeeto diz (l eu) . Aqui escreveu-se deo 312, diz (leu). A' vista. desu dlsposlçilo, grado.r om lugar de - degredo-: favoreceu·
1lS6ento que se devem-abolir as RelatÕ6s, por· so o réo, e deu-se-lhe segundo recurso de agqUO estando Já Instltuldo o T.rlbunal dos Jura· çilvnr da penil, ... a. emenda. que diz "em lu·
dos e dizendo o. COnstltulcão que "para jul&ar gu.r de 6 annos, dlga-se de 3 nnnos, ete. "
ns cautas em segunda c ultlmn Instancla bn- (leu) , ainda o favorcce mais; porem, o que
verá nas Provlnclas do Imperio as Relações, Quer dizer DeUa essas classes de perus seQue torem necuurlas para eommodldade dos guida,? Quer dizer Que estes tres aunos süo
Povos, vejo agora 05 Juizes de Direito tendo Igunes pa.ra todas esUs ,palias. Ora, como es·
as mumu attrlbuJeiies das Relações, Isto ê, ta.s penllS Dão si o lJ;Uaes, salés é pena mal!!
conhecendo de recunos, apPellllÇÕes, etc. Eu grave Que desterro, e este ainda mais grave
Dio sei se queremos legislar contra. a letra. da do que degredo, por Isso que degreCIo deter·
Conatl tulçiio e por Isso espero Que algum nobre mina o lu,ar, e delle nAo pode sahl r o condemnado, quando desterrO é só para f6ra da
Senador me explique esta contradlcção.
O SR. ROOIUOUEG j)C CMl\'..uuo: .L Essa Comarca, ou Provl ne!a, e por Isso pode Ir para.
quCStão era boa vara o art, 30~ que j(i. pas· onde bem qulzer, segue-ee que deve ha.ver dito
sou ; diz ello (leu). 'Decldlo-se que ficasse peI'- ferenta entre Q duratilo do tempo da Impost·
teneendo ao Juiz d~ Direito e uma vez esta· f ilo da .pena. A de gaJ.és é, sem contradlctfiO
beleclda esta regn, «Imo ea14, necessarlo eTa alguma, a. mnls grare de toda, porque tra!
uniformizar esk materla ou então tornar c."Owslgo a Infamlll de fiLcto. ainda Que dé dI·
.ntr4a para. harmonizar esta doutrina..
reito tal se niLo considere, IDas na. oplnJfLO
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gera.! 6 eG~a peOIl reputada Infamante, porque I,neommodo para as pnrtes, "Isto quo scmpre
anda. preso a. terra, e eccupa.,e do trabalhos ~tA em maior d18tanda, do que o esttl. o
l'ubllcos; e ta.llto .1 assIm Que, qUlUldo aqui Juiz ode Direito. Sobre artigo 308 ~ preciso
ae tratou dessa peDI do Codlgo Penal, houve haver eJ:PllcoçJlo, porqne nao 58 vI! .nelle
Idé& do que 5e não coneedesse tlança a Qnem quando ó que ha recurso, se li depois ou mes'h'836& pena de c-l6B, porque era cle presumir mo a.:ntes da pronunCia, e domala tendo-se
Que fug:lsse, para eseapllf A Inramla ... (O pe- aqui mareado prszo !Iso paro. os TeCUfllos,
flueDo reato do dl,eurso do Dobre Senador nJlo parece que este artigo os permltto em todo
101 ouvido).
o tempo. A respelto do arUgo 318, acho 'multo
o SI. RcoiUOUEll DE CADYALIIo: - nec!so boa a emenda do nobre Soolldor e qulzern
mesmo Que a pena de galés, em l ugaT de
~ ver eomo rica arranjado este tit ulo; porque
<eUe dll aQui neste artf,o: "Das decisões dt\S ser 116 3 anDOS, tosse unlcamen'te de WIl, 00lI
Juotat de paz n~ hll. outro recurso senilo attenção d Infamla que de faet4 produz.
O 88. MAaQOU DF. C.~.wnt.\9:--quanto
a Revista". Seglle.6e desta doutrina. que a deao
que
aca.bn .de dizer o nobre Senador que
dsAo desttlS JUntas não ba rccurso para o. Rebçiio; logo não se pode argumentar eom o se assentou, não estou persual1ldo de que
principio de que 56 As Rela~ões é que so pOde rossemos .contra a Constituição, quando e3tan!eorrer. Ora se Isso acontece na:! Juntas 120 belecemos .as Juntas de Paz, por Isso qte
Paz, o quo vem aqui rllZ8r este reeuf1.O ao pela mesma ConsUtu!ç~ temoa amplo. faculJuiz de Direito? Vem multo a proposlto: por· dade para arra-nJarr tudo quanto pertence A.s
que além de lIarmonlzar o nrtlgo eom outrO.i attrlbulçi)es dos Juizes de ·Paz, qUlllldo diz
anteriores, v:lI eom o esplrlto do proJecto, qUi!: qUê as suas attrlbulçõcs serilo IlIllrcadl8 por
(lulz luer duns Instllnelas. A emenda ao ar- Lei; poré-m quando 11. C01lstltulçiio deteranlnll.
tigo 318 o:Io tl1Z m3l!; nada. do que aclarar a conlO mu! posIU"amente faz, que as Relações
mataria; o artigo diz: MSe a penll Imposta. pelo serão os trlbunaes 110 segunda o ulurna insJury tór maior que n de seis aonos, etc." tancla, a que-m só se póde recorrer, qufo'rêr
(leu). Adiante I~ diz: M Os recursos DOS C3· estabe!~er estas Juntas de .Paz como trlbusos 'os arts. 3U e 318, etc . " (leu). Ha de naes de Relaçiio, 6 o que não :p6de ~em
Interpor-se o recur.o; mas perante quem! E' deve ser. A ConsUtulção 'lJ1ul positiva e claramente diz, quo haveriio s6 duas: Instano que não diz o artigo.
elas, dns quaes ás Relnções compete o. SI?
O Sn. DUQUE ESTn.\D,\: - Levalltel.me
gunda o ultlmn, e o Querer dar recurso para
PaTa dizer que, desde o principio do. dlscusoutro qualquC1r juizo, ê admltt!r umai ter"Silo dC!ste Codlgo de Processo, eu -me oppuz ao
ceira Instaneln, ou uma Instanclo. Intermedla
exlstellcla dcstna Juntas de (l>az forman do
entre lo primeira e o. seguuda. o (lue ê con·
'RelaÇÓ(!S; passou luo comtndo, e II.gon " ejo
r oelllomar-so a Constituição para se oppôr a tra a Co/Utltulção.
Vamos agora. no Que 1!lsse o '!lebre Seum l'Ilcldente. A Junta. de Paz julga defini·
t!vn1llente, e o que se trata no artigo 310 nador, deixando de p:\rtc o abuso de Igualar
.A um Incidente sobre quebra ou niio qucbra o tempo de sottrJomento de dlvers4s penns. O
de direitos, o qu~! pôde ·multo bem dar.,e ao artigo 308 diz; USe a pena Imposta pelo Jury
Juiz de Direito. Isto ~, pôde daMe rrecurso fàr malo:r, etc." (leu) Chama o nobre Sedelie ao JuIz de Direito, \'Isto que das Juntas nador & Isto recurso, mas est1 enganado:
de Pa:, segundo n doutrina. do ·Projecto, não lato 'Iue aqui diz ti. respeito do Juiz de DI·
lul. recurso se não o da 'Re,lsta, e mesmo relto dar lU necessarlas provldenc!as, não ê
porque Já no Processo Civil já demos oste nm reeurso 'Iue Be dl1 ao réo paTa esto Juiz,
recurso 40 Juiz de ·Dlrelto, ou Juiz Muni· per ISBO lIue 80 determina que esse recurso
<:IP41. Portaoto cu ncho que, conforme ao (lue Beja paTo. o novo Jury. O Juiz de Direito
tom passado n respeito das Juntas de Paz, d4 as provtdenclae ,mandando eotl'ocar ease
de,e passar a emenda d.,. Commlssiio sobre 1101'0 Jury, .participando A Camara (lue 6 neo arUgo 310. at6 porque o serem este3 re· cessarlo tirar da uma, · em que estio as (:c.
cursos para a 'Relatão do Dlstricto, ê mais 1111135, tanto! nome! de pessoas, que no dia
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tal devem o.-char-so tiO lugar determJnlldo
pa.ra. (ONDo.rem o Jury _ Não contundamos
Pois lHII4 COU8n com outra! n40 é para o Juiz
de Direito que o rêo tem recurso, 'mas sim
para o novo Jurr,

peni!. Imposta pelo Jury tôr ml1lor Que a
de li IUInos, etc." (leu). 01'4 {lo facto Isto.
em JurlsprUdenela. Cdmlnal 6 Id&. nova; J4.
houve um julgumento dolinlUyo, 'depois de
preenchidas todas II.S formulas, mil se IIpeO .sR. CA.lIS.I!!IRO DE C..uU'09: - iPedl a zar d1l;90, o réo não está conteote r ecorre
palana para IVID,Pllar aa Idéas do -nobre Se- a outro Jury. Onde é que" vlo bto! S~ o.
nador que defendeu que n dedsilo por via Processo tol (cito com Jnju~tJta ootorla, Indeste .recurso em ell.8os Incidentes, nlio Im- está li TrIbunal cllm,petente pnra o julgar.
porta In'lractào de Constltul~ão: esta o que
'DJeae-se que é mais uma garCIlltla. para.
diz: .ê: ' ""Para 11.8 causas em segunda e ultf.ma o roo; mas porque raztlo se d(\' anais esta
!Dst.o.ncla, etc." (leu) . Isto quer -dIzer, para garautla 11.0 réo, e s~ tira :1 Socleda.de? E'
jUlgar os rundlillDent08 das causas; mas om como/! Que se sabe que o outro JUl'Y, para.
um preparatorlo recorrer de um para outro Quem se lhe dá. recurso, lhe será. .mais raJ uiz, .não /! de eerto o Que a ConstltulçAo voravel! <P6de nm Jury p6r uma. pena de
teve em vista, (lU no que elIa !allou, SuPPo-- mal! d e 6 annos de .degredo; o réo não lhenba.mos que admltUaUlos embarg03, que não a;TlldaDdo recorre Pua outro, e esse asseDsão mais do que uma especle de recU'l'so, se- Cando Que a pena é pequena. Impôr outra.
guia-se acaso o. o.dmlssllo delles, que se tarla %!Idor; onde está. 'Pois a sa.rantJa a. lavol"
a Consti tuição? Nilo: logo não é neste sen- do réo? ,E ' melhor então dlzer·se o quo se·
tido quo a Constltultão lal1ou, mas sim na quer é que quando um Jury lmpuzer uma.
dects:io llnal de cnusa em segun-da e ultima pena, que o réo 1ulgar stnnda, o outro para.
instancla.. N6s nd-mlttlmos este recurso em que elle recorrer a deve impOr meno r; mas
mo.terla de Justl~a Civil de um Juiz P:lTlL !>cr:!. Isto methodo ou ·D1.:!nelrn de juIg.:lr? A
outro, e p3.fete port'lllto que se póde tambem emenda. ortefecida quer aSOfa que, em lugar
eonceder nestes CASOS que versam sóllleo.te de 6 MInas, sejam tn a; qual é a base sobre·
sobre Incidentes.
que assenta. este calculo? Não ha mais =nada.
A-cbo tambem razo&vels a!' observações senão determinar cousas sem Cundamento arque se tlzeum sobre galés, deSTedos, etc., glIm. O .f!,m prImario do processo não é openas que silo mais Sraves umas que as ou- beneficiar o M, mas sim SI1lVII.T 4 lnnocentras, e Que por consequencla não devem ser ela, e por IS50 depois de prnvado o crime, a
impostas ·por lsual espato de ·tempo, Quanto Lei se deve ImpOr tal qual; tudo o mais
is Juntas de 'Paz concordo tambem com in- ê fugir verdadeiramen te du r esras genes
t erpret.o.t~o, Que se deu, de Que a Constitui· de Jurlsprw:lenela Crhninal, ê querer "Sem
tão 'havendo--nos autorlsa.do p.lra lazer uma motivo praticar um acto de benetlc8D.clo., que
Lei especial para. os .Tulzes de Paz, tudo póde ser prejUdicial, porque se é · provelt~o
quanto diz: respeito ao Julgamento e nUrl· p3Ta o réO. será pernicloso para a Socleda.:le.
Portanto não havendo nada a mtar senão
bulções .clelles ~ da nOlsa. compe1encla.
O Sa ALBUQUERQUE: - Não me occUJIa' como eu já dl5SC, ~prttar todo.s 15 caute:rei de fallar dll.!l JUDta-s de Paz, porque é las para .não confundir o Innocent" com o
coUSa sabida Que tudo o que se tem feito 11 <crIminoso, este depoiS de conveneldo, paios
esse respeito ê contra a .constltultão, tudo meios empregados no processo, d~ s!r -deJlnsão absurdos sobre l>bsurdos. O systema desta quente, deve sotfrer a pena -da Lei, e nunM
Codlgo ê o aer absurdo, e por Isso os ar tigos ser agr:u::!ado, que par.1. Isso lá est~ o PQque se eshlo discutindo e as suas emendas der lfoderadOT, o Qual depois de o Juiz: Imsão absurdos. So artigo -312 determlna·so que ptlr 4 pena 8Xacta. da Lei, a póde modificar _
~ Das aenten~o.s .p roterldts pelo Jury nAo ha- Se pnaso. este artigo, que dá r&CUT$O para ou\"eri. outro recu rso, etc." (leu). 'Este re.:urao tro JUfT, Indlquc-se logo que este oulro terá
I: reconbecldo e<>mo filho da rado: portim obrlpção ,de ImpOr umA .peDa menor, vlato
agora altera·se no artigo 318, dlz:endo-se QU", Que se Quer beneficlar o r6o, para nAo aconé em beneficio do réo: diz este artigo: "Se tecer como ao Supremo Conselho !Militar, QUo
11
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:m.:ltas ~_eze8 imPÕe pena malor do que 1\ que torllll.le4o do Jury ,Especial, onde só entram
trada o r60, da outra Instancla.. tE quem pesso,u, que têm o titulo de E'quire ;lO m•
.nos diz a. nós que o no\'o Jury 'Dão tará. o no!.
mesmo? Portàntu, torno a dizer, Isto ê nbAo nobre Senador de m.U()[n AlguMA
surdo sobre absurdo,
lhe pOde entrar Que elto Codlgo 8eja bom
O S., Muquu nE CAlLA\"El.tAs: - Leo ou que ao menos tenha. alguma bon,Jad,·, fi
yantoGne unlcwmente porque ouvi dizer ao por Isso tudo lhe parece ml.o e absur-do,
nobre oSenador Que era. uma cOusa nunca
O oSn. ALDC'QtlEKQUl::: - Eu não 3d para
\'!sta o nilo estar o rêo contente cam um só C1ue vem aIIU! todos Oll dias a 'hlslorla do
Jury, e pedir outro novo. Certamente o 'DO- Xerife, al'nda que hoje tnltou o appcnso do
bre Senador- nuo se lembrou do que a cada Pant/; como porém nOtl livros que eu leio
passo acontece na Inglaterra, que ê o recor· acbo o contrario do que ae -dIz, lIor Isso nl10
rer' o rêO pa.ra o chamado Jury Especial, e · me conformo com o quo ouço. O que quor
isto até D<lS <:auStlS dvls, que são crImes, que dizer esse uso- que ainda oba na .Inglaterra?
tt'!m uma Ptl.llB grave. O r€o cnILdemnado no i E' que li!. af:nda reina o despotismo a este
prlmmro Jury protesta; e pede um novo respeito, visto que o XerlCe escolhe llS pesJury; o XerHe, então, em lugar de tirar 09 soas que .quer, ou pan. absolver ou para.
nlJlllcs que se hüo de lançar na uma, esta- conl1emnar: Isso ê o que lá Iloontece; entre
lb.e ell0 lDesmo de entre os Jurados .as peso n6s porém não é assim, e de todos os aisoas que ilii.o mais condecara.das o mais 111s· tarrablos de que teonho notlcJa, um s6 nào
tlnctas pelos sens conheclmootos, luzes e rl- ) ha que se não pronuncie contra. este vicio
quezas, e de}11\s to"ma o Jury Especial. Esta I! dr. Constituição I-nS'leza, qu entro nós teUzclasse, ~ue para Isto se escolhe, está marcada mente não .ha. Demais os Tr·lbunaes ue Apno lI~ro, em que estão os nomes de todos pena~OOs e r()cursos da Inglaterra são muios Jurados, e até tem o Xer!!e um rolo de tos dlHerentes dos nOSSOS: lá tem rccu'rso do
per;;:tmlnho, em que estão escriptos estes no- Jurado pa~l\. o JuIz !le Dlreilo; entre nós
mes. Ora, 6(1 isto acontc-co frequentemente porém nilo ha isso, nem de\'e ha\'er; deve
na liIlglaterra, cr;mo diz o nobre Senador que unicamente tratar-se de saber o Jury se está
é -cousa nunca vlflta? Não tem acontooldo en- ou niio provado o tacto, de que se aecusa
tre nós; mas p6de acontecer de agora. em o rêo, e estando provado, depo!s de ter ·pas·
diante, viato quo estMllOS tratando, 01\0 de sado per todos os tramites do processo, -o.lI"
deixarmos existir o qne entre oóshavia, .mas plicar-se a pena. a eUe correSJIoodente. .Isto
sim d~ <lstabeleccrmos ,uma fórma de pro- (; o que se deve praticar semprei AUC Ge
cesso qUe .não dando ga.rantlas aos aJll\lvados queira boa administração de JustIça, pro·
dê aO .mes·mo tempo as maiores posslveis aos vII.-do evidentemente o crime ea'hlr-Ih() em
Innoccntes. O rêo acha que a pena é exce:;· cima. de repente a pena, e não convencer·se
slva, protesta contra eUa, e cruno está desl· um rGo de haver perpctT.ado um delle1o, e
goada a qualidade das penas, contra que elle não lhe poder o Juiz de Dlrelto appl!-car a
pôde protestar, nada parece mais justo do pena. Incontinente, porque li crimInoso con·
que ilar-sc-Ihc este recurso, disLincto da !LU' vencido, ou na e:o;.pectath·a .de melhorar de
pellaçiio, pam. a qual 6 necessarlo que eoo, !entcn~a, ou -Só para ganbar tempo, recorre
corram as cirCU:rultlliOc!as requcri.das pelo para -um novo Jll'ty. Será cste Jury, para
artigo 312, casos unlcos, em que póde dar·s\: que se di recurso ao .réo de crime provado,
.a oIIppeaaçiio. Independente porém desses CJl.· obrigado a dimin'u!r a pe-na I'mposta. pelo80s, Qulz ainda. tio iLeI, ou 9Sta ordem de prImeiro? Ou poderâ julgar em sua conselproce8so [avorocer :mais o rêo, Isto par.l Jur encla que a pena foi pequena? A Isto não me
mais uma S6gura.nça 110 lunocentc, dizendo respondcu, nem podia responder o nobre Se·
que elle possa. ter recurso da senten~a !le natlor; ,porque ê causa que não cabe na cau'm Jur)' para outro Jury, 0;1. lmltn~iio do que beca de nlnguem, e por IS90 lhe cha.mo ab·
se faz {lm lill.g!aterra, ainda que niio com 115 surdo. 'Eu tenho por não poucas vezes ,mos·
mesmas r~stl'!cçõcs. que lã cx.lstem pur", a trado que em. um mesmo a.rtlgo ha -dIsp~

I

116

5E:<isã.o de 2\1 de Agosto

slcões contrarIas umas ás outras, e em cou- naes, e SUI1ll conseguoncJas, etc." (leu) . Em
se.guencla disso julgo-me eom autorJclade uma dtu sessões passadas, quando 80 tratou
sutllclente para dizer Que aqui não ha. se- de Jndlc!1>S vehcmentcs, dlsse·se Que elIes 86
servirIa-lU para a pronuncia, e agora vem
não absurdo sobre absurdo.
O Su. M.\JlQtJE1. I)E CAllAI·L:!.LA.S: _ (Não aqui quo o J urado p6de condemnar por elles, nilo estando adstlletos â rigorosa e lU..
!ol ouvido
seu discurso).
O SI, MA.TrA. BActLLAU: - ;Pedi a pnln. terl!.l InteUlgencln do artigo 36 do Codlgo
vra pnT'n responder ao nobre Senador; disse Criminal, De manei ra Q.ue se a conscJencla
alie que o artigo já passou em terceira dls do Jurado estlver preoecupada, por Indlcl08
cussiio, e Que se não p6de por Isso lallar elle dlr4, que sendo a sua .coDsclcncla sup&contm elle; mas eu vou ler o artigo, e da r lor a t udo, vá o rêo morrer enfOTeado, e
sua simples leitura conhecerão todos os ab- Isso contl'a todos os prlnclplos de Direito,
surdos que del!e resultu (leu). Temo:; pois Eu requeiro que sejam supprlmldos estes
dU!lS :lnstanclas dlstlnctllmenta mareadas artigos, por Isso que vantagem alguma delneste artigo, a prlmei-ra ;'J dos J uizes de paz les r esulta, antes podem ser cauSa. de abu·
e 11. segunda (; dos Juizes de 'Dlrelto, o que
o nobre Senador mandou ti. Mesa
~ Inteiramente contra
a ConstJtul~ão, que
o seguinte
claramente diz que segunda InstancJa não I!e
pódc dar senão nas Relações, e o Que ê Cal.:'
t ra ti Constitulçiio, ê absurdo.
J ulg:lAa a materla surtlclC/lltemen·
Requeiro que os artigos 310 e 317 adte discutida, propuzeram-se as emen·
das ;1 \'otat::iio, e fornm npprovndns ditl\·os sejam 5upprimidos. - Luiz Joad da
as- !l"cspeetlvns MS artigos do Pro- Oli,;r.iT~.
jacto 310, 312, a segunda pnrte d;:
FoI :lpolado.
do 318, a do 320 e a orrereclda nl',Stc
discussão pelo Sr. 'MarQuez de Cn·
o .sR.
B"'CELT..~H: Approvo o
Tavellas; sendo l'ejeltadns as emen- requerimento não s6 pelo que se disse, mu
das lU) arUgo 308 e :tprlmelra parti. at" porqne acbo este artigo 317 contradletoda respectiva ao artigo 318,
ri(l; elle diz: "Os jurados julgam do facto
O Sr. 1· Seeretnrlo leu um otllc1c (isto ê, por eorpo de delicIo ou juramento)
do Ministro do Jmpc:rlo, remettendc segundo as Leis penaes, e suas consclenclas,
um autographo do decreto de 27 do ct~." (leu). Quacs silo as Leis penaes! Pacorrente, pelo Qual a Re;::encla em rece que 6 o Codlgo, e todas as outras Leis;
·Nome .do Imperador, tendo ouvido o ~c (! assim, não tendo nunca. essas Leis adConselbo de Estado, ha por bem :nittJdo lndldos como prova. (como claraprorogll.r até o dia 20 do futuro mez mente diz o artlf.":J 36 do Codlgo Penal) como.
de Outubro a ~\sseml>lêa Geral Le· ( que, mandnndo agora que os J urados jul'
guem segundo as J..eis pennes, se diz ao mes·
glslatlva.
mo tempo, e suas consclenelas, não estllndo
Flcou o ,senado [ntelrado.
Em seguida fal Udo o Titulo 5~ :l.dstrlctos a. TIgorosa o IItteral Intelllgenda
cio Projecto, e emendas respectlvns, do artigo 36 do Codlgo CrimInal? Isto é 3todas as luzes eontradlctorlo; li dizer - julque c-at raram em dlseussão.
liuem conforme o Codlgo, e não laçam caso
O SI!. OumIlA! - 'P rimeiramente e do Codlgo. Portanto sendo este artlSo conpreciSO aclaro.r este artigo addltlvo- 310, (lue lradlctorlo, como o.cabo de mostrar, deve ser
.
diz: go aUlar ou editor, a16m dos requisitos ~upprlmldG.
exl~ldos na Lol, etc. n (leu). -Desejava Que
O 511, RoORlOUF.B oe C.\nVALUO: - Roo50 me explicasse qual é esta habilidade, qu~ ponderei mui brevemente. Quanto 11 exp!1clL'
elle devo ter, se é o ter boa IcUra ou o que ç;lo da habilidade, que se requer no esCTIptor
IL O outro artigo addl tl vo 317 diz! gOs JU- /' ou editor, li Ir vel·1I. na Constltulçl1o, que
T~dos julgam !lo facto se.;undo ,(tS Leis pc· diz o que 6 ser habl!, reputando tal o qUI)
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"oear nu olel~Oes prh:nar1a!. QUll1ldo por6Jt
a doutrln!l. do artl:;:o S17, que o nobre ,seU3
dor r eprova, nll.o ê doutrina noVll; semprl
S~ entendeu flue os Jurados hão de jul,gar
&e;ulldo o.s 8U&.$ cOnselendas sim, m..s.s não
sendo nunca esse Julgamento contra iL!I Leis
pePae:>. \Agora se ID iio é bO:l esta doutrina, ou
se se Quer flue QS JurndM nito dovo.m Julgar
segundo llS suas coosclenelns, mas sim segundo as provas legaes claras, como os Des·
embargndores, que não podem julgar por
ellns, então nado. mais direI.

nador que me precedou. taIflllldl) sobre este
artigo 316, dl.!lse tudo qUtlnlo se pôde dese'ar. A COIl.tltuICM.o r6eonheceu e garautlo I&todos esse direito, .1110 6 pOis dn.s .110868.11 ato

tribulçães ou »odOtcs o rest.rIDgll~. Qutro
nobre Senador porém, ttrllllndo da segunda
pute do artigo, que 41s: u~:lI.o tendo melo&
dO saUsl4zer a multa, em que fll, cond6ID.·
nado, o lmpreaaor rica r&SpODsavel A satIa-

rl1ç4o~, disse lIue Isso podia passa:r, mas eu
assento que n40, porque esta. designado no
Codl;:o que, nilo teodo melM de satlsluer, vá.
O 50. MAJlQUEZ DE CAr.o\\'ELLAS: - (Fez p:LrlL a CAdeia, 18tO ê, .pague com o COrPO
um 'longo discurso Que não foi ouddo, pro- p"r. não ficar Impune,
lt.. .re!P«llto do &'l't.Igo 317, nada tenho a
"fUctt(!ndo mandar u.m.a emeoda i 'Mesa).
dizer. porque lã 6ln outras sessões teudo-tne
O Sn. OUI'E1R.\ : - Pela declnratào, Que
OJlJlosto a eata doutrina. de poderem servir
fe z um nobre Senl.dor, rito sabendo quem li
ladldos nhementes llara. a proulllldn, multo
habll plU'a escr ever. Eu Julgava até aqui Que
mais se deve esperar que eu me opponha a
&ó 040 ~ra habll para Isso 4Qnelle que era.
que oUes tlrvam para a condemoaçào, e por.

aleijado ou que nlio sabia escrever; mas
tanto voto pela s uppressAo.
agora vejo Que ê predao que tenba 1lm certo
r endim ento pnra poder escrever de maneira
o Sr. Marquez de Carnvellu manque o homem que n~ tll'er cem mil r/lls d>1
dou -4 ·Mesa a seguinte
rendi!, nilo a póde !4Zer, ainda que tenba boa
l ettra e bastante erUdIção; Isto será lIIulto
bom, mru eu não lhe acho bondade alguma.
Logo que a ConstItuição ganmte a todos o
Ao artigo addJtlvo 317 - salva. a redil·
"dIreito de com,mulltc:lr por escripto os seus
ctAo. Depois de - adstrlctos - substltua-se
pensamentos, não s~1 que razão possa daNe
pelO Que está no artiGO, o seguinte: - a
para cohonestar !l. .restrlcdo. que IIC Quer t3.·
dU' «Inta dos factos ou "provas, era que [unzer desse direito. Quanto ao artigo 317, alnda datam o seu convencimento e decisão. com a emendo. proro-ettldll. pelo nobre SeM· Marque:! de OaravelJlU.
dar, parcce-me Que n40 deve passar. 'Devemos
olhar para o tempo em que estamos, serlio
·FoI apoladlL
elles Por acaso tempos trllllqu1!1os? Nilo; Sfior
tempas de com.moçáes poU tleu, tempos em
O SR. ROORIOUES nE CAnI'ALlIO: _ ~_
'que AS Plllxlles e o esplrlUl .de partido cegam se feito multa. bulha com este.s dous artigos. todos os ·homens. Eu tenho lido em papeis addltlvos, a ponto de JlllreCet uma ques tão
publiCO! qu~ quem está em certo circulo é vital Aa conserva.ç4o do Estado. Eu sendo.
de tul &elta poHUea, e s6 por es tes papela Juls, seria .m ulto escrupuloso !!tn JllOnunou pelos IndiciO!; colhidos das relações, Que elar; mas CODlO Senador, nilo quero levar os.
a Individuo tem com ontros, ha de julgar-so pr·lnclploa a um apuramento tal, como vejo·
cnJ.mlnOSo um homem, talYez a6 porque nilo que se pretende. Dlz·se que 6 violar um di.
JU l1, Que por umll. consclencla erronea julga Nlto, Que d4 a Constltulçilo, o Quer~r oppôr .
crimInoso! O! que seguem oplnlilo diversa uma barreIra A aJluvJão do Inepclas e Im.
da suo! A unlea barnlra e unlttl regrA, que moralidades, que quGtldJan8rmente aPPllteeem'
se p6de dar a essll. eonsclencla., ê $ub$tltulr escrlpta&; mas niio 30 repara que 1\ mesma·Intacto, e em pleno vigor o artigo 36 do Co- CODstltu lçiío determina que &erilo responsa.•.
"dIGO Penal. Voto pela. !u·pjt1"éS!liio de amboll vels pela maDeira quo a Lei determinar;.
os arti gos addftlvos.
IIClgo o que determlnll. esta Lei nunca. p6de,
O SR. -DUQUJ: ESTRADA: - O nobre Se· ser contra a Constltulçiio. Se olhamos PlIt:t:
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o que te PlL6aa ;1 nos!IA vise&, .,-eremos um
'Relação dos au!.ogr.pbD!l das Resoluções
homem o. cscrever quantOll desaforos lhe vem da A.Membllo. Geral Le,lslntln't que são r.
4 Idéa, e qUIJ,Ddo se quer rellPon8&bUlsal'1l JJ1eltidaa ao Senado, com Aviso dll data de
pelas SUIs immoraes doutrinas, apparece o hoje.
Pai Ant()Dio Ol! o Pai JOII! responsavel ... (O
Determinando que li. arrecadaçiio do. con.
resto dO dllCUTIO do nobre orador Dlo tol trlbul,io voluntaTla em. benerlclo do! Lua.
ouvido).
ros tique enca:-regllda aos Collectores da DeTendo dado a hora, ficou adiada cima dos ,predloa Urbanos.
esta dlset1saAD. e o Sr. Presidente
Approvando as aposentAdorias concedimarcou para a Ordem do Dia:
das a Agostlnbo Pereira do Costa, PrDlusor
1." A Reaolutilo approvando as Publico de Gramlllat.Jca Latina da Cidade de
penSões concedidaa o. D. Maria AI· Marlanaa, com I) ordenado de duzentos mil
vareI de Almeld1i. e Albuquerque e 'rols e ai) l'adre Thomaz de Aqulno de Las
11 D. Generosa Candlda do Nasci· casas, dito da Cidade da Babla, e nesta
mento peçanha.
COrte, com o seu ordenRdo pDr Inteiro.
2." A Resoluçilo sutorlsRndo o GoAutorlsando o Cal'erno R mandar pusar
vemo a mandar phsar CaTta de ~a· Carta de NaturaUlllçiio a Carlos Adams.
turaJlsaçào ao Padre Aagelo Mllrla
Determinando que o Re,lmento dos ,RCamponesque.
.larlos, que percebe o A'flerldor na Capital
3." A continuação da discussão da do Imperlo em r:W1o do seu Ottlelo tique
materJa adiada, e havendo tempo cxteoslvo InterlnRmente ao Atleridor de Ba·
trabalho de Commlssóes.
lanças e pesos da Cidade da Bahia.
Lel'antou-se a sessão I1s 2 horas da
Cre&Ddo o lu,ar de um Contador para a
tArde.
Camara da Cidade da Bahia com o vencimento de 500$000 annuaes, paI:"D8 pelas rendos do MuniclplD.
:\Ilndando restituir 110S Lazaros o edUiSESS';:'O ElI 30 DE AGOSTO DE 1832
elo de S. CbrJstovão desta Clda~e, que servlo de hospital AOS ·mesmas, com todilS as
suas dependenelas e bemfeitorlas, que ~epols
Di.!ClI"t$o dru Re,oitv.6e8 conceãendo pen.s~CI lhe fDfIl,tIl feita s.
Ordenando que o fnzendelro, criador OU I
C ap08enUUlOrilJ.!l. - Dircwsão do Proj~
1l1vradDr,
que na Provlnela do Cenrã, d:L pu·
eto do Ood/.gO :ro Proccl8o Criminal.
bllcacão dcsta Resolução em diante, construir
Fallara.m os S1S• .senadores: - Alencar, em sua fazenda ou ã marsem da estrada pu· !
Oliveira e VergueirD, 1 vez; )farquez de Ca. !lUa açude de pcdra e cal receba dos Cotres ~1
ravellu, 2 vezes: Almeida e Albuquerllue, NacloDaes da Provinda UUla gratUlcação dfl ~
10$000 por cada brnça. de extensão, s6mente
Bacellar e Bor,cs, 1 vez.
Aberta a Itssio tom 30 Sra. Se- necessarla a. reprna du aS'u8!l e o (lue con·
uaores, leU1l6 6 IIpprovou·ae a ,.ctn strulr de terraço recebll uma sraUlIc.:l.ciio de )
6$000, pago. pelo lDesmo modo, comtaDto que
da anterior.
O S1". 1" S&cretarlo deu conta do pl.:l.nte no terra.~o arvoredos; devendo a sua
serventia Ber publica, etc.
lesulnto
Creando na Provlncla da ·Bahia uma Escola de Geometria appllcada li.! aTtes e 01nclos, seg-undo o melbodo da Escola Normal
. Um omclo do Ministro do liDiIerlo, te- do DarAo ·Lupln.
Seareta:rla de E'stodo dos Negocias do
mettendo 8aDcelonado um dos autoSTapha"
Imperlo,
em 28 de, Agosto de 18~. - Lu.iz
.de uma daa Resoluções do. Assemblé&. Geral
Lelóllllltlva, eonatantes da relaç1to que atOm- Joaqvím dOI San!oJ Mutoso.
Uma Re;:.resentaciiD da Camara :J.tunlcl,:panha n.ba1xo tranacriptll,
p~l da VlIIlI. de Valença, pedindo aproprieFJcou o !eDllde Inteirado.
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datIo de uma Sesmaria, que havia sllio con'
celiJda a Ellluterlo DeUlm dI\. SUva e depois
1Il1l.odo.do. cassar paro. alJl se aldearelO. os
Jndlos, rtclUldo conservados 011 moradorcs
qUS ncllas existissem para pagarem IOro a
mencionada Camara Municipal, quando esta
110 crlaGlle.

FOI remettldn â Commlssilo de
glslaçAo,

L~

o mesmo Sr. I' Secretario requereu que
se solicitasse do Govorno todos 09 Decret09
e Ordens, que houvessem a este respeito e
sendo apoIado este requerimento, aflnnl tal
approvado.

o Sn. Au;)I'CAn: - Hontem se questloDnram aqui dous pOntos, cuja materla Veml
nos artigos 316 c 317. DIz este ultimo, que
os JUfados julgam de tacto, segundo 119 Lei ..

papacs c ;suas cOlIse/enelas, n!1o cstando ad'
slrJctos 4 Tlgorosa e lIttcral lntelllgencln do
artigo 36 do Codlgo Criminal, I&to é, não lhes
é :pfohlb!do o -decldlremlle por presumpções,

por mais vehementes que soJam. Este artigo
tollmpugna.do a aprcseDtaram-sc ti elIe duas
emendas, umD supprcsslvlL e outra amplia-

Uva: eu s6 me opponho fi. suppresslva e não
duvidarei convIr ntL ouLta: ella tem par base
a doutrina dos Jurados, seguido. por todos.
isto é, flUe todos estes Juizes são sempre

guiados 'por suas CODsclcnclns e nil.o pelas
prDvas que se ncham nos Autos; ,portanto ou
Prímmra parte da Ordem do Dia:
o artigo J'las~s como está, ou . se OOopte a
emenda do Sr. M~rrluez de Cara·vellns, eu
ApprovoU'8C em l' a 2' discuilsllo convcmho em. qualquer das Relaç6esj de 1IolIl
para passar 1\ ulUrna a Resolução ou outro modo ficam os JurAdos o.utorlsaapprDvllDdo as pensões concedidas :\ dos a Julgar, como é de sua essencia, segunD. Maria _4Jvarcs d'Almelda. 6 Al- do os <lictames de suas consclenc!as;· Isto
buquerque, vlavn de Jcsé Pllullno de porém não quor diter qUe os Jurados P09881D
Almeldn e Albuquerque e a ·D. Ger- caprlcbosamente condemnar um homem, contrudes Candlda. do Nascimento Peça- tra quem se nno nprescntllm provas o.lsumas;
nha, vlcva do Cnpltão de Cavallarla a acção do ·LegIslador uilo chega ás causas
da I' Linha, Antonio JOllqulm de que estilo fóra das probablUdades humana,;
,lIfnsearcnhas P~anh8.
nunca podemos sUPPôr que os homons sejam
tão perversos que abafem capr.lchosamente o
testemunho de su:\. consclencla, e condemnem
Sequ,nda parte da. Ordem do DIa.
o seu semelhante, não lhe encontrando culpaPasSou em ulUma discussão, para bilidade. A regra. geral é, .que quando o bosubir :1 SancçM iI'lIlperlal, a !Reso- mem ndo se acha possuldo de paixões vehelução autorlsando o Governo a. milU- mentes, a sua natural tendencla é de n.1o
dar passll.-r Carta. de NaturaJlsa.ção Cater mal ao seu semelbwte. Ora, se para
ao Padre AnseIo 'Maria Co.llltlOUes- este julgado s~ exigem 12 bomens escolhidos
que, natural da. Italla.
á sorte, e I]ue são estranhos aos Interesses
das partes, sendo permlttldas .reeusaÇ"Ões,
como S6 1l6dç suppür que exista nelIes uma.
Tercei"f'a pltl"te ela Ordem do Dia
Paixão capaz de surroenT o grito da. consel.
Contlnuaçilo da terceira discussão enela, e os clDcarulnhe a obrar contra o aendas omendas a.o Codlgo {lo Proeesso tlmento natural do homcm, que ê sempre
Crlmlllal, QJllprovlldns pclo .Senado. para não ortentIcr, sem motivo multo :part!marcadlls com asterisco no Impres· cular a outro hOmem? rsto estA 16ra de toda.
ao T, no 'Ntulo So do hoJedo fi a probahllldade das causas humanall. Segunemendas regpectlvils, cuja. discussiío do li. march~ ordlnarla dos Processos, Bllbe-ee
havia llcado adiada pelll boro. na. que eertllll cousas produ:l:em prova. plena., ousessilo anterior, com .duas omondaa tras porâm s6 conduzem a Indlelas; mas nes.
-,poladas dos Srs. OIlvelra. a Mar· te caso ba Indlclos de natureza. tão fortes
que a consclencla tio julgador flcn. ainda omals
lIuat da Caravellas.
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trllnqullla do que estaria. pcla. prova teste- garantir os abusos. (luc· se POdODI . cômmEitmunhal. Oro. se ê do. essencla dos Jurados ter; e D.ccrcseenta-ra'iD-se 'Il. estas ~ualJdades
o julg:1rem segundo SUIlS oCODSc!CDCJI1lI, e iC as outras, que aquI estiio .menclonadas; e
estas conduzem o Juiz a julgar um homem p6de nesar-se em ,boa tG que Isto !cl!l, necet!&éo, como se ha de dizer .quo não obstante sarlo? Quem não sabe quo ~ualquer líoinem
Isto o Ilbsoln? SerIa uma contradlccll.o ma- que &e prOPõe a escrever tudo quanto bem
nifesta, se eBes ficassem adatrlctoa , dls- lhe apraz, procura um respansllvcl, que em
poslCAo do COdlgo ao Artigo 36. Portanto A toda a tacllldado tllluda de domicilIo, porque
tnaterla dev('l ser approvada, ou seja ficando nada tem que perder o mesmo .que 8e lhe
o artigo c!1lll0 está DO Projecto, ou .p usando não dá de soUrar a prisão comtanto ~ua lhe
li emenda do Sr. M.1rqucz de CaravelIas.
paguem? ,seria permUtldo que um Individuo
Quanto ti outra parte .do Projacto, jul· quo commettesse um erI·me qualquer Da. Sogou·se borroroso que do Senado 9ah19s8 uma el~dado. pudesso apresentar Il'ID outro homem
tal dfsposlCdo! Eu não posso debar de a,d- que por elle soUresse 1'1. penn e :\ quem· para
mirar como se nnrca Isto do tal ·manelra. Isso se pagllsse? Isto seria o maior de todos
Quer-se que ~ Autor ou EdltGr de um im- os absurdos! ·PGls que pa'l'tfculnrldade {om o·
presso, além dos requisitos exigidos na Lei crime de abu&o .da Imprensa, para que sinda Llberda.de de I,mprensa, seja peslIOn eo- gularmente se possa permlÚlr ~ue G verdanheclda, residente no Brasil, que seja habH, deIro criminoso ortereç-a. outra pessoa,' Que
QUe tenblL a renda sutllc1ente para votar nas por elle soUra pena? Isto 6 lnadmlsslvel e
eleições prl'lllarlas e que não esteja pronun- niio é p0.9slvel, que conUnue a sottrer·se um
ciado eDl processo crime. De ma.l.s que n10 abuso tão escandaloso. O artlso, pan evitar
tendo melo de satll3fuer a multa, em QUo tal cOlltlnuatão. mui jutileiosamente estabesela -condemnado, fique o Impressor respoll- iece lima certa renda ao I'csponsal'el, afim de
s8l'el á satlsração: oJlde está aqui o Indeco- que lhe não seja Indl!!erente o ·mudar deroso? Eu digo em prImeiro lugar, .que ex- domic111o, ~uando tenha. crimlnalidade ou
primir o penSamento é direito natural, mas possa regeJtnr-se, para ter dinheiro de que
não o é o faZer-se cidadão Escriptor Publico; viva a 11' estar na Cadeltt. Nem se diga que
o ·publlcar doutrinas, que tendem 11 dirigir se tiro. o direito o. Quem se ac!Jll. ot!endldo
a opinião publica, é um direito polltlco con- por uma Autoridade de ·poder denU1lcIar ao
cedidO pela Constituição, e (lue as Leis po- publ1co :lo opprclIsão que sot:rci elle, se não
dem restringir, ou ampliar, segundo tôr con· está nas elrcumstanclas. .que o artigo reque!'
venlente como R mesma CODsUtul~ilo dedara. acbará sempre um Escrllltor que por eUe esquando diz que os Es~rl.ptores devem res- creva e é tlllulto prova....el que encontre mais
ponder pelos abusos que se possam com-met· de um, porque multo 'bem se sabe que todos
ter no exerclclo destes direitos, e comG se são avidos por factcs que tendam a destruir
pMe dizer ~ue ao LeglaladGr não cabe o re- a reputa~do dos Empregados! nisto não ha
gular os ILmltes deste direito, e as quallda- de haver dltf!cu!dade,Em todns as N'atÕM
tIes quC! possam ter quem deIles tenha de fll- ondeha ·Llberdade de ImprcDsn. o Eserllltor
zer uso? O direito de I.mprlmlr é polltlCO, e orrerece uma garanti0. á reputacfio e honra
consegullltemcnte póde ser Umltado e con- das pessolls a quem possam oUender; e esta
coclldo a quem. delle possa menos abusar: garantia estâ nas quo.!Idndes pessoaes do
como é que lie pMe conceder esto direito, mesmo Escriptor, tudo o mais ú deixar a
!te 'lJ.ue todo· o mundo sabe que se pólle abu· porta. aberta. á :lmmoraUdade; . é per.mlttlr-se
sar, e efteetlvamente .multo se tem abusado, que se desacreditem famlllas honestas e· que
s('m que se estabeleca.m garantias, que sir- o Povo se torne cada vez mais l·mmora!; e a
vam de .barrelra ti. este abuso? Isto i1 o que Liberdade da Imprensa, um dos mais firmes
com efeito se quer no arUgo que 8e apre- austentaeulos dos Governos .Ropresentatlvos,.
~enta.. Uma. desgrota da cXI)(!rlencla t8Il1 8~ torna-se o seu maior tlasel~o. Deve portanto
belamento mostrado, qUO as qualldlldes c:d· passar o artigo, pois que deIl(! resultam .mulgldas na Lei da Liberdade do 1mpren~ ar- tos bens á Soelcdade.
tigo 7", T.ltulo 2", era·rn Insuftlc1entes par:\
O SR. 0L1\"ElBA! - Sr. Presidente: eu
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não sei camo, .. ,·1.9ta do que ell:pres.aa.mente esta:r ou .a.o na Cadela ou catar 'Deste 011
diz & CODstitulçÃo, 8C póde admltUT a dou·
trina deste artigo. A ConstJtuiçio, .quando
dÍ! o direIto de \'otar nas primeiras Elelçõell.
fu logo ,mençiio das o.ulllldades. Que devem
ter 011 CldadAos. a quem 8ste direito "é con-

naquelle lugar do mundO; 111 Isso ê ura Inconvenleote n~ ~ parUcular n e3ta 6SPCc!O
de crime; este homem pOde roubar, póde
ma.tar, p6de fazer tudo o que qulzer, porque
nenhum casUs:o, além dn morte, será capaz
C8(]ldo: quando designa as pessoas que po- de o corrigir e CDm taes bomens, se os ·ba.
dem aer Eleitores. 'Deputados, Senadorc~ DAo ~em contar as leis penAeS; estamos
etc ., mar ca tl1mbf!.m as qualidades Que devem

multo lórs d9llaa 'hypotheae; sempre o Le-

ter os Cidadãos, que para estes em;:preg09 glalador I UPPÕEI que 11 pena de prlsAo ou dedevem ser eleitos; mil tratando do dlreUG gredo 6 senalve! a quem a so!tre e se tato
de el:pr~m l r 08 pcnSllmelltos por palavras ou não se suppuzer, nadm temos feito em mapor eecrlpto e f1llbllcados pela I,mprenBa, teria de legl sla~iio crIminal; delxemo-lIos de
Clllrlsatma.m.ente diz: (eu leio a Constitui- decretar penas desta Qualidade_ Finalmente
çii.o): "Artigo 119 paragrapho 4,- Todos po- Sr, Prealdente, os princlplos. de Justiça unldem communlcar 08 seus pensamentos por versa] nilo variam com as clreumstanelu:
palavras, escrlpto e publicados pela Impren- eu ouvi nesta eua, Quando se taz a Lei da
.68, a(!1D dependencla de censura, com tanto Uberdllde da Imprensa, adoptar-se o prlnelQue haJ ..m de respond~r p!los abusos, QU~ pio d~ QU~ 08 .males, que 9roduz a Liberdade
comllUlttorem 110 exerclclo desta direito, nos da JmpreDSIJ, curam-se com a mesma Llbere:l$Oll e pela fórca que a LeI determinar", dade da. Imprensa: hoJa Já este prlnelplo
Todos. Sr. Presidente, uio quer dizer todos não faz conta, porque as elrcumsto.nclas muos que .tIverem cerla. rendn, quer dizer to- dar.:m: ,poIs eu assento que este principio (!
dos oa Cldadlos; se a Const1tull:ão dâ este Independente dtts cl rcumstanclas e ainda o
dlrolto a todos, não podemos nós concedel~ ~dopto: contlnllo pala a votar contra o u·
.a6 aos rlcQS: lambem os pobres devem. gorar ligo. Quanto á emellda do 5r, Marquex de
delle, porque a Constituição 09 lIão excluloj CaravellD.s, relativa AO arU,o 317, eu entendo
.responda'ID todos pelos abusos, ,mas usem to- que eRa. dlfrare multo do .que o meS'lllO ar·
.dos do dlrclto, porque II.$slm mui cllll'amente 11;0 diz, A emenda quer Que os Jurados jul.dIz /I. CODstltul1:iio. Mas dIz-se que Qualquer guem segundo SUtlS consdenclas e o artigo
quo quer escrever paga a um testa de ferro Quer Que ge raça caso do artigo 36 do CoIJ fica Une, porque o testa de terro não se digo Criminal. Quando diz Que se julgue .selhe di do Ir para. a Cadela, ou mudar de gnndo a consclencla, entende-se uma- cansei<lomlcJlloj pois, Sr, Presidente, quem escreve enda .recta; mas ,quando um Jurado (que
um papel maDuscrlpto e o não publica peln nem sempre é homem de saber) vI! que se
Imprensa tom Illgum crime? E se outro ê lhe diz om uma Lei que póde desprezar o'
quem o vai publiCAr, quem é então o crlml- salutar preceito do artigo eltedo do Codlgo,
naBO, nlo é quem effecU"l1.'lllente o publica? p6de multo be:n dizer: NeU POS50 Julgar
Sem duvldn que 11; pois esse testa de ferro ClIma qulzer, porque não sou obrigado a dnglr
~ quem. deve aatfrer a pena: ·fol elle quem
:10 Codlgo". E I.to .erA bom? O principio,
.bulOu. pois que publicou o '-mpresso: se um que o Codlgo adopta nio ê um .prIncipio iddesaea bOlDons, que têm a nnda .que se quer ·oDto.do geralmente por lodos os crhnlnallsno artigo. publlClLr uma ldêa que não seja US. Como .e que r poIs preSCindir de umll
sua, eatlver ou\'ldo de outro, tendo ella er1' regra r econhecIda como salutar por todo o
mtnalld&de, ha de lr-lc procurar o homem mundo dvlllsado! Nós 16. tem03 turado lO
que lhe forneceu eSBa tdêa para o pUlllr ou j4 le tem adoptado o pl'lne1plo de que elles
p6dc filie desculpaMe dizendo que a 011.,10 julguem aeg11ndo suas «tn7;lenclas e por filO
a Pedro ou ... Paulo! De certo que nio; o julgando dasnee63sar10 um 90.,0 preceito, eu
crhnloOllo 6 eUe, que a publicou, porque lia propuz a emenda Buppreuha,
,ollcldadc 6 que estA o l1buso flo direito;
O SIl. VaeOEmO: - Tendo os -Membros
Que dltft'f'(ln\:.1. ha de uma e outra. cousa! dn Comlllluiio perfeito conhecimento do es·
Diz.s que homens ba, a quem é lndutercnle e!lu411.10s0 abuso, que le tem feito do dlrelto

Sessão de 30 do Agosto

12J

da publicar 011 pensltmentos pela JmprenllL, aos que os commetterem; e camo lIe ha de
porque eHe é patente aos olhos da todo o lazer eUectlva ulIla :multa em quem já. de
mundo, tratarão de atalhar aste PernIcioso propO!llto S8 escol'he para. reallolllll1vel, DAo
,armen de ImmaraJldade e desordem, appll' tendo com que a. pague? Como ~e ha ImpOr
'cando-lhe o remedlo, qUe pareceu .mala ett!· a prlaão a twl homem qUe está Pl'ampto, já
cu, Todos sabem que ,quem quer atacar 1m· de Antemão para a toga e que deUa n10 lhe
)unem.ente, não 106 o credito das autoridades resulta mal nlgum, porque não tem nada qlle
'como a bonra das famlllas, pela imprensa, o prenda a um domicilio certo? Já lI'm nobre
1110 tem mala Q.ue procurar para t!sta de Senador 'dlsse que em nenhum crime se allterra um mlseravel que canegue com a rc~' mltte que o dellnQuente dê homcm por ai,
pOnBllblUdade e (lue não tenha IneomD!lldo pa.ra sotfrer a .pena que elle metece: e que
"algum em mudar de tura quando se IIche razão p6de haver para que ~e admltta neste
'Com crlmlnnlldade e mesmo sujeltar'se a Ir :aso? E' tornar U1usoria to,da a ·Lel da res·
parti. a ()::tdela: para evltal' um abuso. que ponsabllldade da l-mprensa e Illusorla a COO'
Inutlllsa todas as providencias. que a Lei dói dlçAo que 11. Constituição lalpõe atados os
lmprensa põe para cohlblr os males que eHa Que l1AUorem do direito Que ella dá, que é
Póde caUsaT, a Commlssão propOz esta m'!" um direito concedido fi nüo unicamente gadlda, sem eom.tudo esperasse .que ella m e r~ rantido pela Constituição; é o uso de uma in·
cesse a plena approvaçlio do Senado, por ser v.enção, que a ConstUui~Ao podia debar de
pouco ertlcaz em seus resultados, para afu:· conceder, comi as rcstrlcções Que $6 julgasta: o ·mal, que a Soeledade soflre; mas qunl sem convenientes ao bem da socIedade. DeIol minha ad.m.lraclio, Quando vi que nem mais aqui não se coareta. em nada 11. quem
esta fraca providencia se Quer!::, admittir ti gulzer escrev.er: nenhum homem· lIaverá ca,
que 50 queriam deixar os c ~ usa~ no mize- J):1z de escrever em materla. de Interesse
'J"avel estado a que tem chegado nesta partc! publico, Que deixe de tcr a pequena renda
Isto excedeu a toda a. minha expcctaçil.o! que o artigo exige: o que se quer é que
Diz-se quo l) direito de publicar os pensa· se não admlt!.am protelarias para testa de
mentos pela Imprensa é um direito natural; term, 11. quem a mlseria obrigue a commeteu não o entendo assim: 11. J,mprensa -ti uma. tcr crimes e ..que facilmente se podem seduzir
invenção, assim como 11. da polvora e todas a tomar a responsabilidade dOB mais pernl·
as outr~s Invenções dos homens e ha. de dl- ciosos eserlptOll: e ha ainda guem duvide d:l.
zeNle "Que o fazer polvora. e usar deIla cada utilidade e justlca. !la medida, QU;; o artigo
'um como Qulzer é de direito natural? O uso propõe? O qUe eu esperava ouvIr, era Que
da imprensa é um dl'l'elto clvll, que a aoele- ella tinha pouco de efllcazj mas fui de todo
dade concede e póde por·lhe as eoarctações surprehendldo, Quando nem este mesmo
Que julgar conveniente á sua segurança; e pouco se quh:. O que é 100$000 de renda para
:portanto a. Lei que a regular póde ser feita. se poder escrever? Parece que &6 !lCllm os
segundo se vir .que convém 110 bem geral da mendigos oU 3Quelles que vivem do alheio;
"Sociedade. 'Dlz-se mais, "Iue !lo Constituição e sera. convenleate ou mesmo de justiça Que
diz Que todos têm direito 11. exprimir os 6eU9 taes h-omens sejam os que carreguem com
pensamentos e pll'bIleal·os pela. Imprensa: respoRnb!IIdade dos abUSCIs que se podem
mas .tnmbem a Constltul~ão diz que ellea de- l-ommetter a se estejam. dIariamente commetvem responder pelos abusos Que commettem tendo pela ItIlprensa? Ficaram antes de opIno uso desse direito e se pessoas b. Que não nião Q.ue a este ·tr.lCO requisito dos 1I)0$01lO
estlio em estado de responder ·por elles, claro de renda se substJtulsse uma cau(ão, por
8 Que essas pe8S0ll..S tltIllbem nlo estio em exemplo de 400'000, afim de saber-se onde
'estado de usar desse direito, porque elle é J!:e ha de Ir haver a pena., caso o 'Escrlptor
s6 eoncedido debaixo e-:l. condlclo de respon- dellapp.areta; lsto acbava eu mais et!1cã1:,
der pelos abusos: mas como se entende esta porque os taes 100$000 mui pouco melhora o
responsa'bllldade pelos abusos? 'Eu creio que estado de desSTllça li. que este objeclo tem'
·.Inguem deixará. de convir, em que 06 prCllIso chegsdo; tn'BS ê ad:mlravel que nem Isto se
flue se possa fu61' ettectlva a pena Imposta quer!! A outra parte que I1npõe a milIta no
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.ImpresSOr, no caso de Que o respongavel a expendldas nos Autos; eUaa: servem-se do tenàCl possa. pllgar, é da toda A jusUça, O Im· dos .quantos dados a. QUcstii.o lbo pMe fornepresaor que tem o IUCTO da Industrla, pód!! cer, consu!ta:m mesmo Mulllo, quo observa.m
r.eI;eltllr 05 papeis, em que haja materla que 110 Réo, quando se delende. Emtlm, o Mngta.
o comprometta. ti se o não fizer ou peta a'oo' trado busca obter uma certeza legal e o Jublçilo do ganho, ou por Ber connlvente no rado baseia a certeza moral, sejam quaes toabuso, 6 justo que participe da pena 1m· rem as provas, que podem se produzir li
postapeia responsablUdade, quo 1'0Iun~rla· certeza legal. O Magistrado, ainda que em
m.ente quer tom.ar sobre si: multo se faz em sua cOIIsclenc1a tenba convJcção.dl!!eren.to
2111.0 o fazer !!'espon5llvel em todo o caso, como da que apparece nag provD.s legues, elle dere
acontece em outros palzes; porque sendo c:Jc abandou:Lr essa eODl'lc~iio de consclcncla e
o Instrumento dlrecto da publicidade, não ha cl:lglr-se ao que nca nutos vê alesll.do e pN)bada de Injusto que se reputo responsarcl fndo! o Jurado porém aba.ndona o quo vem
ta:mb~m pelo abuso Que nisso houver, a~s!lIl :lUc..,""ll.do e provado e julga contorme os di·
como é o autor Ou Editor. Agora pelo QUo cumes de sua. eonscicncla: ora se estes dou.
respeita ao artigo 311, tem·se tMnbem Im· Juizes siio guiados por normas diametral·
pugnado 1/1, sua materla, como nefanda, p.:lf· mente OpoSt3s, como se .quer fazer appllca.Que se diz que os Jurados não f1eltlll obrl;l(;.· çiio de uma regra dru;a a. uns para. ser exedos ao preoolto do Codlgo no artigo aG; mas eutadtl. por outros? E' -pois n~essarlo harse attendermos CIOS principias, que regulaDl mon!sar os preceitos dados para o julga·
esta institulçiio, l'er-se-ha que niío ha .nIsto Jllento por JUTadas e este artigo do Codlgo
o menor perigo; ,porque, oqual é o recurso estf~ om desharmonla com elles o por 1550
qUe se dá á decisão dos Jura:dos? Não o ha derem ser tirados das regr~s de iulgarneste
senão em dous casos, Isto 6, ou quan(\(1 5e Juizo. Verdade 6, que eu estou convencIdo
fnltam :!. formalidades ou quando o lu[z d~ que. ainda nii.o se fazendo esta ·menção na
DlreJto appllcnr mal a Lei: tóra destes dous emenda, os Jur~dos sempro lançarla.m. mão
casos não ha o -recurso do Juizo dos Jura- dos indlclos, oqmtlldo em ~uas conselendaB
dos; e se Isto ê assim, de qUê sen:m ao~ os julgarem bastante vehementes para proJurados as regras dadas no Codlgo; Elles duzlrem convicção do facto; maS ê para que
hào de sempre julgar segundo SU:LS conse!' ti. Lesislll(;lio vil em hnrm"Onla, que esta.
enclas, pOi"'Quc esta -li a esS6Dcla deste julga· emenda sopOz e por Isso julgo (!.ue de\-e pasdo; o Jurado tem toda a liberdade /te julgar, saro
lIêm.se·lhes as regras, que qulzerem. ConreO SIt MAUQUEZ DE CAllA\'ELL.AS: - Sr. prenho porém que I! justo instruir os Jt:raoln sldento; tem·se buscado todos os meios de da&dos seus deveres; porque, apezar de julga- truir os argumentos que hontilrn tOr:Lm prorem segundo suas consclenclas, não quer Isto du~ldos sobre esta materla, mas elles silo de
"dIzer .que o fa~am segundo seus cn.prlebos e uma fo~a tal que "estiio ainda em seu vigor.
para Isto .é que prestam o juramento; e nem Ambos os nobres Senadores que rallaram, to~ de espera'l' que t.!l.l aconteça, ou Be acon· mam por fundamento anuo probabllldado do
{eccr .em a1su·m cnsopartleulllr, nlLo ê por abuco dos Jurados, pelo modo com que é arcasos parUCUIElfCS que o 'Lcgislador se re· .;-nnlzado o Jury; não se trata disso, o que não
gula; e neM n referencla ao Codlgo ê quo EO diz 6 que nlio se deve dar aos Jurados uma
llódo obviar esta nbuso, porque delle não regra talsa, que dITa de norma ás suas declpóde ba"cr reCUrso. O Codlgo .maTCOU a. res· sõe3: diz o art. 317: "Os Jurados fulgam de
trlc~:;'o no artigo 3G a -respeito dos Magls- factos secundo as leia penaes e 9UfW consclan·
tra:los ordlnarlos, porque e.stes não julgam elas, não estando ~dstrlct09 li r[.gorosa e lUte.
por suas conselenclas, mas segundo o nlle- ral observanr.!a dC"l art. 31i do Codlgo Crimt~
gadO c provn.do; mas 1sto Que nao tem II1;ar nnl". ·E que diz este nrUgo? Dl~ Que nenhuma._
nos Jurados, nno pôde sugeltal-os ;1 regra Ilresump~rio,por mais ,-ehemente quo seja, darâ
dos lndlcl09, de quo trata o mencionado ar- motivo para Imposição de peDa; e que se setlgo do OOOlgo CrIminal: os Jurados não são Suo pois do artigo da emenda.? O dizeMO aos
obrigadOS lL cingir-se âs nUegaçõcs c provlIs Jurados: Kniio "05 embaraceIs com esto pl'il-
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celta do Codlgo, Qualquer ~uspeilA. ainda que cUe julgo. de um modo dtUerente do -lIagistrtl-

ndo scJo. vehemente, vos pode servir de ,prova do, ba de usar de umB lol)len dltferente;

11.

para julsardes um Cldndiio digno de Que 50 101:"1cl" eommum 11. l odOj 09 Que dl$correm, e
lhe Imponha uma peDII.!" Um dos nobres Se- o Jurado DitO sc pode dlspeos:l.r de sc;:ulr os
nadores diz que os l urados devem ·ter convi- seus puceltos á rl.ca ; do contrario serA coaceilo, ti outro diz 'lue olles devem ter certczn duzldo ao erro, e Isso é o Que se não quer

moral : mas o que se entende por certêzn? Eu de modo lligum : so eUe sc julgll dispensado
~ o cs- do preceito que da o art. 36 do Codlgo, não

erelo Que nlaguem duvida que certeza

tndo dn alma ,Qu ando não 'pode duvidar da pode jamais cbegar ao estado de certeza de
exhtencla. de uma eousn, pOis que cmqllanto Que precisa pArA dl.zcr com segurança; "Fuiio
vllclllll ndo ha ccrt eza, e a nlma não ducansa; Il r éo, ou Futlo Il IQoocen te~. O JUTndo con·
ora 8e o Jurado Ura 11. conclusão de princlplos sul ta. lI ua con5cleneln para pe6a.r 11 torça LIas
que 811.0 vaeJllantcs, como pode che{;"ar essa provns, e nunca para sommnr 05 Indicias, Isto
cOllclusilo ao estado de certeza? Senhores, li ê horroroso, -4 justJ~ de Cad!. Não obslnnte
eoncl usilo ê til.o ver'dndel ra como 05 prlnclplos o dlzer·se qUe do Jult:amento dos Jurndos não
d e que ella. ll'8.See; nem ma1.9, nem mCJIos; e tCID recuno senãn em dous CIISOS; Isso não em_
sc os princi pias slIo vllcillan tes, como pode a baraça para que se nllo dêe m :18 regras por
conaequenc111. que deUes &e tira del:lp.r de li Que de vem julgar : nós somos IrresponSllveis
ur? Para de p r·l nciplos duvidosos se tirar pelas opiniões, Que aq ui emlttlmos, nlnguem
uma conseQUencla certa, leri
preclso uma nos toma conta pelas leis que tazemos; mas
10;lea toda nova, Que eu dlSconheço, porque lIem por Isso n COllstitulção nos -deixou de dar
a Que me ensinaram nii.o me induz a tal ma· reSTAS para a fnctum das leis: por exem plo,
nclra de dlscorrc ~: como se Quer Que, não .pro- Que nenbu ma lei le taça seou. o de utl!ldnd,;l
dnalado cada um Indicio, não produz mais publica, e .se n6,s somos Irresponsavels, não
\Iue probnbUldades, multo3 indlcios, qualquer se .j)Odcrla. :l.r~meDt3r para n6s Colmo o no~re
Que seja o scu numero, c \'cbcDleDcla, venham Senador ar.::umcnta pllrA. os J U)'ados? Vê-se
a produzir certeza., e ponbam o Juiz no estado pois que o a rgumento da Irresponsab!Udade
de núo duvidar da exlsteacia do facto! Que dos Jurados nado;. convence para qUe se IhP5
os Jurados hfio de julgar segundo su'!!l canse- POSS!l dar uma. r egra talsa. Quanto ao artigo
qu eaclas: estamos todos a.ccorLles, e tllmhem additfvo, disse-se que ~ necessarl o :p ara garannão mctto em conta os abusos, que possa com· tia do credito 403 Cidlldll.os, Impor a condição
nle Uer, po rque de Qual(]uer modo IÍ posslvel de que o escrlptor tenha. 100$ r5. de renda.
que onppareçam; mas o que eu niio Quero é Nilo sei, Sr. ·Pr~;dente, como 8e pode t irar 11
uma r e;ro. talS!l de jul{;"lI.r, dadn nos J ur ados. um C[dlldiio um direito QUO a COllstltulçiio lbe
As consclenclas dos J uraDOS de\'cm appllcar-se concede, ou antes sar.'lnte a todos. sem excea conhecer 11 força d as penns, c não a conver- pç40 de pessoa ou condltão; 50 eu visse (lue
t er em provas os 10dlc109 . .Eu tenho multlls se pretendi a mod!tlcar esse direito ou tol cran.
VC1:es dito /lue a pa rt t m:lls dUtlcil do Codlgo da; mas tlral-o todo é Incollstltuclonal: a
Criminal está n:l declaraclío de ser ou não fIll1a. de umlL certa. renda nUo podc prIva.r :l
culpB.do, Quem ~ Inculclldo por tnl, e por Isso Cldadllo alS"UDl do direito de axprlmlr os scus
flu e multo se tem escrlpto sobre es ta matcrill pensllmcntos por palavras ou por escr lpto, e
de provas: I!Ó Benth. am e5C1t.eu dous volu- publtcal-os pela Imprensa: deve sim responder
mes a este ~spelto; portan to, em uma materla 1Ielos abusos Que commetter no exe rcido desse
1,1 de sl dltflcultosa., deram..se regras talsllS a dlnlto, mas nenhuma lei o pod~ privar de
quem 115 h a do pôr cm prlltle:l., é o maior t odô esse benefi cio, ti Isso uma {;"arantla que "
absurd o Imagln nvel: outro nobre senador diz a Constituição dá, e Que se não pode Ur er por
que o Jurado j ul1l'lI de um:l mlloelrl1 mui dlt· le[; Dl:l.5 llUta em Que se tem abusado, eu o
ferente do "Mn{;"lstndo, porqut nÊiO é obrigado contesso;
ê privando Cld:ldãos dos seus
.a cingir-se ao nlIegndo e provado nos autos: direitos flu e se cohlbem os abusol Que elles
convenho ; e por I5so, 110. minha emenda cu commettem! Se eIle nbuSIl, CllStI{;"ue-o 11/1 !6rQuero Que o Jurado julguo segundo sua cons· ma que a lei determina; "e as POlUIS são !ra·
clencla, mas luo uiio Quer dizer Que, conto . cas, tat;lIm-6e mnls tortcs, DIas o.ntes de abu-
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nrlO se ~tl~e, e !l. prlvnçfto de um direito o escrever, ~cj!l. ~om llennn, scj!!. com typos,
, um!!. pen!!. multo gMlve, Imposta antes d! porque 11 nlltllri!'Za dn penna, ser dc ave ou se:
ae commetter o crime. Na InjJlatorra pode de chumbo, nl10 ~ quem pode lozer mudar o
QualQuer esc rever o Que qul zer ficando sujeito direito: ttl:'orn., por ser Isto um direito nntll4s penlls que lhe lorem Impodas, se tor ac· 131, nã.o se se.!;ue que se possa. ahus.:lr o toda
cuso.do; mllS nD.o se per,;unta. se tem T/lndlmen. a vez 4}ue o homem CODlmette abuso do se u
tos ou Se deixa de os ter, e o mesmo é em direito -deve SO r punido, Ora, querer que e6
tod os os outros palzes onde não ha censura posso. abusar desto dlralt.o quem est eja em
prêvÜl.. Com semelhnntes cxlgenclas é melho r certos el rcuLnstanclRs pnrtlculor es, é o malo'r
ad mlttlr n censura pr(ivla, e delx<lmo·nos dest a ato1que Que sc poda fal'-e r 11 liberdade do hofantasma de Liberdade de Imprensa, porque mem; cm nenhUm Governo, nlnda o mnls dp.Jtudo ê llluHorlo, JIí. um nobre Senador disse, e potl~o, Isto seria toleravel; respondam todc~
ha dous annos todos o dlzla.m, que os mllle-e pelo abuso, mas ê barbaro o dlzer·se Que paTa
QUO CAUsalll os abu'05 da Imprensa '!IM como abusar do direito é preciso t&r cert.:l. reod" e
as feridas da lanca de Achllles, QUC se cura- certa habilidade,
O Sn. lL\TTA lI_\CP.u..\lI: - Sobre o artigo
vam com a mesma l:ul~a; demnls esses 100$
réis de r enda nr~o luem nnda a Que appareça 31G, eu nada :lcho Que POSa0. accrt!scentar-se
entre OS que tiverem testa de ferro, que não ao que J4 se tem dito para p!'ovar a I njnstl~a
tem:lm o e~tlgo: eSS:l qualidade não se acha de SUa doutrIna e por Isso eu o não approvo;
a6 nos pobres ; ha homens mãos em todas as Ull1S acerC:l do a r t. 317, eu ainda aecrescentaclasses; com t!Ste nrtlgo nnda. mais se faz do rei Que, posto que 06 Jurados julguem em sua
Que um ataque ti Constituição e nada se .!;anha consclenclll, elics nito podem julgar senão por
eom luo; por1l1nto, não se pode de m04o:t.l- aQalllo que seja ~npa:t de produzIr a coarl.
gum approvar uma tal disposição.
~ão! Certo qu e nito; os Indlclos deixam sem.
O SIt, AUJE1DA P. A,.nuQoP.!~Qt!F.: - Nil;) tIre umo. Incer te7.:\ e com IDeerteza não se pOd6
mc parcela que estt!s dous :trtl:;-os softrcssem tt!r con\'lc~i'to de ronsde-n cla; Isto c commum
discussão! O artiso lddlth'o pare(.'e-me celos:) tanto ao juratlo como !lO Ma:!strll.do, fJulndo
e porl~.uto julgo indlrtercnte que vá ou niío julgn, Ora ao doutrlnn tlo artigo de3l1;-antlo (l~
na. le!. Kos p~lzes ·mals c1vlllznd.os, prestAm J urndos do preeelto do Codlco Cri!'1ino.l qunll09 lu rll!os o juramento de n!l.o eommu ntcar to ás pro\'lU, val·lhes dar umn :i\~itu,le Immcn.
l6ra 1\ oplnl1l0 do seus companheirO!!: julgam ali. para se enco~ta.rom a Indlclos, por mal$
10gtLndo suas consclenc!ns, e não podem ser vehemen tes que sojam, n.fio !li., j,1.1)J;t!S tnp:I.
chamados 1'1 Juizo, se se não provar que obrn- :es de produzir pro"1\ p!~:Jl; e sem prova
l'llm cont ro. o (Iuo detcrmlna ou Que não julga- plena nlnguem pOl!e ~~'r condemnado, seja o
ram lll)r suns con~clencll1S, o que li tIlcl! mos· lulz Quem t6r . Se, COL10 se diz, o systema de
trar-se: aQui, Q. doutr:lno. do nrt, 311 nada cs· Jurados ofhrce~ ~als ~ralltJ3.S 0.0 ·&to, por.
clo.reec n mate rio., flOrl[ue é sabido qlle os que e~tâo .aqui .1S gaNLntlu, se estes Juizes
Jurndos julgnm .segundo suas eonsclenelas, Mo de servIr-se de Indlelas e suspeitas? FIporunto, li Indlf!cr ente que v4 ou não vi, cam \UI ,;'crantlns eoarctndas, ou antes annl.
Quanto ~o crt, 316, eu ndo o comprehendo qullada.s; li o Que eu ,eJo nesta doutrina.
bem: tenho ouvido aqui f.1l1ar como direitos
O SIt, BD!lcF.::I: - Eu voto contr3 o artigo
n aturnc.~, cll'!. e pollUcos ; mas qulzern Que se 31G. Qua ndo nes~a eua ae dlseutlo a lei para
m e expll~assc como estas dlstlnc!:Õt3 se l ppll- reprimir os nbu::oos do. liberdade da. Impren9.1,
mUI a esta doutrina: li natura.l a. todo o !lo- eneararaw·se por ·todos os lados os luoouv&me m o pensar, iltslm cumo t:lmbcm oê natural n lentes e vantagens, que ella dan o julgou-se
o exprimir os seus p(>ns.amentos por IlqueUcs que ee t1nba leito obra. prima. no aeu genero;
illgnaes p:;lr onde POSSIL so r attcndido dos ou· mas o fncto li que na eousas ficaram em pelor
t ros e on tre estes slgna.cs entra. a eser!pta e estado e ultimamente jamala se vlo um abwo
uDlbcm a Imprensa, que nào li mois Que uma mais licencioso na Imprensa I!o que present&escrlpt:\ fnpllla, Que potle aprcsentar Dmltas mente so observa: nito se respeIta. a bonra. e ·.
eópltl.S om IIOUCO tempo; pO\' isto ~ tanto de vida. prh'au1 do Cldadlio, lIoJ:L ou nlLo empre.
direito nJlnrnJ o pensar como o fallnl', como. gado, (! lIeUlpro !Iosslvcl cscn !l~r d pena dn lei,
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tudo fica lmpuno l' o e5candJl,lo !l.ugmcnta de
IlIa ti. dia; é por i$to flue se prclende pOr um
tt'rmo ti. tal abuso: a matcrla porém I: cllrrlcll
f, 86 o tempo pod~rd remediar o mal, que se

cxperimenta.. A Commlssilo apresenta um lemedlD, Que mui fraco me parece, porque n
n:lgellcln de lI.ptldiio para votar lias elelcócs
jlrlmarlas parA ser escrlptor publico é oousa
nenhuma: qual G o henlem que não tem no

Brasil 100$ ra. de ren4a? Quem os não th'er
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Foi apoladn c posta. a matctia á 1'0!ofll.m approyadas todas lIS
emendlUl, -marcadas COIr. uter!sco, ex·
ecpto A prlmclrll part!! do art, 31G, •
o art. 317 lIddltlvo, que forem supprj·
mldos, .' la oooformld3do da. clDcnda
do Sr. 0l1v91ra, olCer ocldn nu Ses:mo
llnterlor, tendo sido rejeitada a emen·
da. na pa ~te QUo Pl'opuubll a. 8UJlJlf'e8'
sllo dn segunda parto do dito art. 316,
addltlvo, e Julgaram-sc prejudicadas
a omcnda do Sr. :\1. de Caravollas,
olftrecldn na ICSsão precedente e a
do Sr. Borges acima tU'Dscrlpta.
!DIscussão do tlt. 8" com as emendls rt.pectlvu.
ta~llo,

morre de tome, por que com menos de 100$ l:
lmposslvel vlvaNe: logo esta clrculllSianeJll
n:'l~.:l limita 401 escrJptorCll ou antes os testas de ferro, porque todo o mundo o pode ser:
~ daqui que vem todo o mal: oê faclilmo :lo
quem quer dtscompor pela Imprensa sem Umlte nlgum, achar um mi1;eravel que se taÇ3.
l'espoDSllvel e que se lhe nuo de de mudar de
o SR. 3.fAMQr:!2 DI: ' C4DA1'ELLI\8: - Eu
dom icilio, ne:u mesmo de Ir para a cadela,
comtanto Que lá o sllStentem; e Que taz 11. lei estou pela primeira emenda, porque me paTecG
dizer Que elle tenha 100$ rs. de renda! mab clar;1, !nU 6 preciso a correc~ das paNada; porque esta renu têm todos: pgrta.D.to, Inl'1IIS Juiz Supplco.te e pONoe J uiz Munlclp:Ll;
nu providencia. ~ per1eltamente lneWcaz e porque Isto se t~1lI Celto em toda a parte. ·:\1;:5
não podo sen'lr de modo alsum para o mal, cu Qulzera que no art. 363 10 Instaunsse o
r,ue sen timos: outra parte do artigo diz que n. 3, que S6 havia 6upprlmJdo, leito Isto sub11/10 tendo o eserlptor meios de saUstazer .n slsle n doutrina do art, 661, que dd toda a
multa, Que fle:L o Impressor respons2vel peb garantia ao R~o. Eu peço 1XlIs Que 8e Instnure
!;QÚSlnCào: Isto tnmbcm de nada '/lerve, porque () n. 3, p~I·1I o que mllIldo a
~stfl j~ providenciado, q ue quandO o multado
não tenha com Que pague, vã p.nra 11. cndela
por certo tOlllpo proporcionado li. Quantia em·
Que (i CDndewnlldo. Portanto, nada vem fazer
.-_0 !rt. 3~S d:l. e!l1endn ou 3~:L ln~taure
esta prOVidencia nova, e o artl·g o todo nilo se o n. ~ . - J!. dc CarovdJl4I'.
dá remedlo a lgum ao que se pretende sanar;
voto por I~ contra elle, como jã disse. Pelo
Foi ~p:'llad.n e por dar a hora ficou
Que rcspelta no art. 317, eu tambem me n;w
~ d lnda :: mntena.
eonrormo com sua doutrina: Dio vejo para
O Sr. I " SccrctaTlo leu um omelo
Que si rva a rererellcla ao CodJgo Criminal: os
do i\llnI5t~o do ImperlO, em resposta
J ur./ldos hão de sempre julgar segundo suas
:'10 outro. quC se lhe dlrlglo, partici.-onselcDclas e hiio de metter .elll cont.1. tndo
pando que a Rogencla re«berla,1lo dl.l
.]uanto julg:lrCIIl capaz de produzir prova de
31 do corrente, no Paço da Cidade, a.
,·erdade Que procuravam omlttir; porquanto,
Deput:1!!ào,
de qu e trata o mencionado
usn referenda ao Codlgo.me parece desn ecesoftlclo.
sarJ3: eu mando para. Isso d Meaa U!nll
Foi oSCilado Intelro.do.
O
Sr. Presidente deu para ord8111. do
EllEm"DA
I
dia: 1·, discussão de pu.eeercs; 2·,
trabalho! de Commls96e9.
Artigo ad,Uth'o 317 . Dopols da palavf;1 _ I·
r..-evnntou·fC 11. Se~o As 2 horas da
~on selcDcl:l _
sll pprlma-5e o TestO. - J. I ..

em
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tcnce, salvo se Os bouver perdido por motlvOa
MbsoJutamente pollUcos.
Parnsrapbo 3." Que tem declarado na Cal'ru:smESCIA. no SR. lfAllQU1:."Z Ui; JNUAlfllt:l'j
maról do Munlclplo de sua resldencla seus
ilrJnc1ploa rellglo~os, sua patrla e Que pretende
DisCU8Sdo do Proj ccto do Oodl!Jo do Proces80 Clxar seu domlcl!lo no Brasil.
Orimoillal -. Leilura e diSCllbri<J ,obre
Parilisrapbo 4.~ Que tem residido iH. Brasil
MU8 requerimentos.
por espaco de quatro annos consecutivos, depois de feita a declaração mencionada no pólo
Fallaram os S1'5. Senadores: - Preslden. r3grapho antecedente, excepto so domlclllad<Js
te, 2 vezes; Oliveira, 4 vezes; Carneiro de por ma.1s de Quatro anD<JS no Imperlo ao tem·
CamJl(»l, 3 vezes; Almeida e Silva, 1 vez; Mar- po da promulp~iio desta lei, requererem den'
quez.ue BlLnba~en:t, 2 vezes; BOllges, 2 vezes; tro de um anno carta. de naturallza~ào.
Panlgrapbo 6. Que é possuidor de bens dO'
1 Secretario, 1 vez.
raiz no Brasil ou neUe tem parte em lundos
Aberta a Sessão com 31 Srs. Senil.' de aIS'llID 1!stabell!Clmenro Industrial, ou exer·
dorC!!, leu-sc e o.pprOVOU·5e a Acta da ee alguma proflssiio utU, ou emllm vive bonestamente de seu trabalbo.
anterior.
Art. 2.° São sujeitos unicamente á .prova
O Sr. I ' Secretario deu conta do se.
fio paragrapbo 3-:
gulnte
Paragrapho 1.' Os cosodOS com BrasHclr!l.
Paragrapho 2: Os que, domlclllados no
Um orrlelo do llinlstro do. Just!ça, remct. BTasll, forem Inventores ou Introductores d.:;
tendo sanccion.ldos, tres autographos das Re- 11m genero de Industrla qualquer.
soluções da •.\ssembNa GemI: a 1', approvando
Paragrapho 3.· Os flue tiverem adaptado
li. aposento.dorIa. concedida ao ConselheIro JOIio um Brasllelro ou Brallllelra.
Carl~ Leal; a 2' approvando a pensflo ~once·
Parasraph<J 1.0 Os que houverem feito uma
dlda a D. MathJldes Emllfa de Vo.sconcellDil ou mais campanhas em 5en'I~0 do Brasil ou
Pinto Leal, vluva do Conselheiro da Fll2enda em sua. delesa tiverem sido gravemente feriaposentado Jõsê Frnn~lsco Lea.!; e a 3' appro- dos.
vando a pensilo concedida a D. Gertrudes )Ia·
Pa.rag.rapbo 5° Os que, por seus talentos B
ria Pereira do Lago, em plena remunero.~ão lltteraria reputa~ão tiverem sido admlttidos
dc~ ~~'!çes de 5CU ma:rldo o Desembargador ao lIaglsterlo lie Universidades, Lyeeu~' AcaJosé JDaqu~ da Costa ·perelra do Lago.
demias ou CUrsos Jurldlcos do Imperlo.
Um ortlela do Ministro do Im'Perlo, remeto
Paragrapbo G." Os que, por seus relevan·
tendo sancclonado um dos autographos da Re- tes serviços leitos a favOr d<J Brasil, e sobre
ilolução da Assemblêa Geral, sobre proposta do proposta do Poder Executivo, forem- declar!.Conselho Gemi da Provlnela do Coará, erlnn· dos benemerltos pelo Corpo Legislativo.
do na v,ma de Campo Major de Qulxeramoblm
Art. 3.' O filho do cidadão na.turallndo
uma cadeira de grammaUcJ1. latina.
n:l9cido antes da naturaIlza~ão de seu PI", e
maIor de vinte e um annos, obterá. carta 'de
Foi o Senado Inteirado.
naturnllzacão declarando unicamcnte na Ca·
maTa :\!unlcIpal do Dlstrfeto de sua resldencla
Um ortlclo da Camara dos Srs. Deputados. que quer ser Cldndiio Brasileiro, e provan!!!)
remctelldo o seguinte Projeeto de JJcJ:
que. tem um melo honesto de su.bslstencla.
Art. I." O Governo flcl!. autorizado a con·
Art. 4.~ Haverá em todas as Camaras Mu.
ceder carta. de. naturallznção, sendo reijuerlda nlclpacs do Imperlo um Ilvro, onde por lics11. todo o estrangeiro Que provar:
paeho do Presidente e del1as se lanÇArila ns
iParngrapho 1.' Ser Dlnlor I\e vinte e um dl!Clarações do paragrapbo 3' do art. 1", ns
anno.
quaes, asslgnade.s por seus autores, serão por
Paragrnpho 2." Que se Ileha no gozo dos ordem do ml(lsmo Presidente em cada semes.
direitos civIs, como cidadão do pnlz .ti que pCI'· tre pubUcadas pelos pcrlodlcos do Munlelplo e
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DO. flllta destes pelos da Capital da Pro,lncla cfreumll4aclade de todos os !!'9tra.ngelros Que
respecUva.
se oaturall%aram o lUas qulllltleaçi5es.
Art. 1-2. Todos os esb'allgelrcs OlltUaliArt. 5." Para obter o despacbo menciona·
do no artigo aDt(o{'edcntc, I! mister provar por ndos Antes da publicação desta lei dedararão
documentos ou por outro qualquer gênero de saus Domes nns Camaral J.!ulllclpaes de SUl!
prova legal, 08 requisitos dos pa.ragrapbos 1", re9ldenclu, asslr.nando-oe em um Itvro que
e 2" do mesmo art. 1", nos casos em que elles deve le"lr de registro oommum de todO!l O!I
de exigidos: sendo porém regra que as de· estrangelroa nttturallzad09, aMm dOJl meDcloehlraçl5es, certidões ou attestados sobre tae3 Dad09 nos arts .• ", 9' e lO, sob pena. de pa·
obJectoa, passadoa pel08 agentes dlp l omaUco~ garem 25'000 ra., ellSo não o laçam dentro de
011 con8ularea da naçilo respectiva, farii.o sem· seiS meus dn publicação desta. lei nos seua
pre por si só prova suttlclento para o Indl· IlIllnlclplos.
Art, 13. Ficam revogadas as disposições
cada fim .
Art. a.- Fica pertencendo aos Juizes de em contrario.
Paço da Camara dos Deputad08, em 29 de
Pu daa Freguezlu, em que morem os estran·
AgOJlto
de 1832. - .utonlo Pllullno Limpo de
,elrOll, que Intentam Daturaltur-se, o tomar
A:'reu,
Presidente - Casallllo Splrldllo de
e Julgar por sentença. as bablll~ requeri·
daa por esta lei, segnlndo-se em tudo a praxe lIello Ma.ttoe, I" Secretario - Antonio Pinto
Chlcborro da. Gama, Z· Secretario.
:tdoptada em CI60S semelbantes .
."'t, 'I." Obtii!a n sentença, a par te requelIandou-se Imprimir.
rerA com ella a aua naturalIzação ao Governo
ou pejo Intermedlo do Presidente da respeUm requerimento de Fellppe Salman, In·
cth'ôL Provlnqa, ou dlrectamente dlrll:lndo-se
glez natural de Lond~es, pedindo que se au·
:lO lllnlstro do Imperlo.
tor:lze o Governo para Ibe conctder carta ue
Art. 8." Se algum naturaJlzallo Callecer naturaUzaç5.o.
depois d~ baver preencbldo as formallda.des
prescrlptas na. presente lei, ellas npro'l'eltardo
Foi remettldo li Commlssllo de Leá vluva, se tor estran;elra, para obter carta
glsla,llo.
de naturallzllçilo.
A.rt. 9." As cartas de naturnllzaçã,o não
Pri~ro parte da O,·delll. do DfrJ
poderio surtir :ttelto a!gum, sem que cumpri·
das fi registradas nas Camara.5 Munlclpacs das
ConUuuaçiio da IllscussAo que Clcou
resldenclas dos autorgad09, neJlu pr-estem
acllnda na Ses!lo anteceélente, da
elles Juramento lOU promessa) de obedJencla .
questi!.o Incidente sobre eer ou nào
fi tldelldade A ConsUtulção e á.s leia do p.a.b, .
admlttldo um artigo addltl'l'o, oUerejurando ao mesmo tempo (ou prometlendo)
ddo pelo Sr. Carneiro de Campos A
reeonbeter
Bra9l1 por sua patrla daquelle
Lei ProVllOrla do Processo Civil.
dia em dl nnte. E nessa oecaslüopagarão a
quantia de 12UOO n. pata as despezas 4AI
o Sa. PauJOt:l\'Tl:; - A questJio que pl9'
mesmas Gamara8 Munlclpaes.
umas a trutar ! sobre ti. emenda orrereclda
Art, 10 ... Na oceaslio em que se tlzer o pelO Sr, Carneiro de Campos. E' PTecJ80 que
registro acima !n1Icado, deelarar-se-ha em 11· o Senade delibere se esta emenda deve ou nio
no J)4ra Isto destinado, se o Individuo natu· ser a4m1ttlda, Val-se ler a Acta para o senado
ra1lzado (li casado ou solteiro; se com Bn sl· deliberar.
lelra ou Estran:elra; se tem fIlbos e quantos,
o SR. OuvUlLl: - Foram examllla'das 118
de que el):o, Idade, rellglllo, estado e qllQ.es as nctas, e niio nppareceu emenda que ftcasae por
terru de suas !latllralldadtlS.
discutir. Aqui estt l\ l10ta de 26, dia em que
~rt . 11 . Aa Camaras Munlelpaes mand!\· se ultimou a dlscue8Üo do Codlgo Civil . Eu n
rAc publlcar no principio de cada anno pelos leio, (Leu).
perlodlcos de seu! Munlclpl05, e nll. falta. desO SD, CAJIN&lI!Q DE c.urros: - Da. leitura
tes pelos Ila Capital da Provinda, um mappa. du acta.a se deduz que a terceira dbcuseio
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ullO eatA tecbada, e por 1&50 estamos no caso sa.m julgar-se nocos8nrlll8, e eu neho uma la·
do art, S4 tlo Rosimento, !]ue diz Oeu), Além cuna no Codlgo de Processo CrIminal 90hre
do tll&U modo de pensnr de que nlio estl1 til - n ButlgtJtulCilo dos Juizes de Pnz, por lno
chnda i\ terceira. dlscussiio, temos ainda a dls· oft!!r~o eta cmenda,
poslçiio do nrt. 86 (leu). Claro e;tá 11 vIstll
O nobre SCn:ldor mondou a. llesa
desta doutrina Que, ainda. QUiudo o projecto
ullla cmendn,
tenba. lHl.ssado por todos os tramite!, e o ISr,
Presidente t enha proposto o projccto todo 11
SI:' Pur.slUf.,'·rr.: - Esta ~menda está
votnçil.o, ainda. assim tem lugar nova proposl·
na
mesma
r4zl10 da9 outras nntecedentes; ne.
Cão de algum Senndor. Ora se li lIolto ainda
Isso Da. ocenslilo de approvaçiLo da redncção, cessarioé pob (l ue o Senado tlellbere se são
multo melllor o dever(i ser quando o projecto ou não admluht'ls eslas emendas, (luestão
está no estado des te, que Illoda. nilo cbegoll a 'lue nito ô do meu cargo dccldl r, e por Isso
esse .ponto, e por esse moth'o é que cu julgo prOLlo!lho lIue o Senado 11 tome fim conslderatilo,
'Que ti. ocClUilão é opportuna., o de\'e ser tanto
O S4. OU\'EIIl.\ : -:Eu
IlSScnto que se
mais &jlro\'eltoda, Quanto maior €i ti. gravIdade
do negocio; porque nós niio tratamos de uma de\'em a(]mlttlr, o que ê multo mel.llor, do
lei ordlnarla. ou tro.nsl tor1a. €i sim uma l I)( Que Ir o Projecto nlnnco.
de Processo Criminal, e de Codigo Civil, Que
Jul,p:da discutida 11. materi:. da
Importa nado. meuos do quc uma lei que dá
(l UClIwO Ineldent'!, o Sr. Preside.Qte
nova or~nlUlçiio d admlnlstraç50 da justiçtl,
pl'()pOz se o Senado :lpPrQ'Vava qU'
e unu lei desta natureza não merecerá Que se
estai emendas otteTeddas. de novo
façam m04ll1cnçÕCS :lt~ no ultimo momento
fossem admlttlllas; e vencendo-se
dA sua total approvaç:\o? Eu ::.eho dema is
(lua sim, leram-!o as mencionadas
mu l'lO ucccss.:!.rb a explic:u;ào que contêm a
eOlcndls, que são do teOr s~l ate:
minha emenda; porque de out1'o modo com·
meltemos uma çandc falta, que será Que,
1.' Do Sr, Carneiro de Camp03:-Emen.
'tendo-se determinad.o em materia civil eomo
haviam de ser julgadas as appellaçõe~, na. d:!. addltJva á Lei ' PrO\'!50ria do Processo Cfcriminal niio se diz nada 8"brc Isso, o Que ê vII, para a Cotnmlssão coJ.JOCllr ondq' 'Canvif:r: O Governo na orgnnlsaçiio da nova
necessarlo esclarecer"
'l'enbo paTa oUerecer outra emcnda, que fôrDln. da servlco, que em virtude do Codlgo
"crsft sobre o moda das APpella()OOs 'que VClll. Criminal desta· I..el ProvlSGria. .d.ev,erá >exed'os Jurados, porque Jogo ~lUi: ;;e mudo::. :lo cuto.r·sc, pod~r1 em.pregar em lugares!le
bitS!!, Tlrcclso ê QUo tudo vii. em harmon!o., Juizes de, Direito os DtsembarS'MorG5 exis(Leu a omenda), Esta disposição parete·U\c t entes Ulals mo6ernos, Que não forem neces·
boa e neecss.:!.rla. Julgo pois que todos esY!s sarlos 1 dlts DOI'tI. fOrma dI) serviço das Re·
moth"os devem fazer com que os nohres SE- laç~es,
Fica cxtlnctll D. dlfterençl! entrc Dcsem_
nadores niio sejo.lll tão apertados ou restrl·
etos na exnetA observo.ncla do Regimento, bar.;ndores As;ra"lsw e extravagll.ntes, e
Quando rO$SeDlOS de encontro a elle, o que sendo os lIue ficarem no serviço erfect.lvoB
lliLo se dã no caso em questão, por ISSO que todos 19uala(]os e presididO!! por um d05 tres
.0 Prolocto ainda nilo foi definitivamente np- mais nntl.;o9, trlcnnalmente nomeado pelo
provado. Em consequenc1n pois requeiro .quc G01'erno: o meSIDo Governo da Côrle e os
estns emeodas vio A Commlssào par:l. ello. Presidentes eDl Conselho aos Provindas lhes
I.rllltra1'ào ordenados rasoa.dos e accommodan8 eJ:Jl.mlnar e pOr em ordenl,
da elreumstanclas do tempo e lugar em
o Dobre Senallor mnndou um' quc servem. - Salv:l a rcdacç10.
pnço do Senado, em 30 de Agosto de
emcnd:l ~ Mesa..
1832, - Canlelro de 04l1tJlo"
2,' Do ,Mesmo llIustrc Senador: - Para
O SR. ADf1!fD.\ E Sn,\=:e..- Como se
trata de otroroccr emendos, que ainda poso Bcr tollocfLdn nas dlaposlçúeq ::craes do Pro-

o
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ee.sso CrimInal: - .... 8 Relatõe8 Quando Jul·
de[Jnltl\'amcntc os crimes dos ·Empre·
gados Publleos que ncIlas devem ser processados, Ou as appellaçlies que torem Interpos·
ta! das 'Sentençl\! detlnUlvas dos Jurados.
procoderdo ICOJlecUvb..mente, e cbnt"""m.e ,ls
Lebl quc r e,"ulam o processo 110 Supremo 'f.rl.
bunal de J\lstlca.
J)a~o do SonQ.Üo. em 31 de Agosto do

nomeou o Sr. Ma.rcos Autonlo Monteiro de

Buros.

:nN!nl

SC/1UUc14 parle da OrdeJIt do Dia
En trou em discussão o Parecer da·
do pelo Sr, 'Senador encarregado da
dlreccão d~ {)larl09, sobre um 1'1l.
Q.uerlmento do VJctorlno ·R\.belro de
Oliveira e Silva, qUo servlo de Ta·
tbYG:rapho neste Senado; e foi sem
debnte npprovado para p3Ssar li uI·
tim a dl.scussão.
Segulo-se o Paree&!" da .CommlssAo
de Legislação sobre o oUldo do MI·
nlstro da , .rustlça, relativo o. um requerimento de José Hyppollto de
Ar:tujo, serventuarlo do omclo de
Gu arda1M6r da CaSll: III!. Supplf.,ca.·

1832. - Carneiro de Call1pOI,
a." Da Sr. AlmeldlL e SUva: -

A'l"tlgo
additlvo paro. S(,r eollocado depeis do a.rtlgo
71: - QUQlldo o Juiz de Paz se laDear ou tõr
declarado 5 u sp~lto, servi rá elD seu lugar o
Supplente. se rOr o Juiz Municipal o IlIlmediato em votos, c se {ür o Juiz de Direito o
do Termo mllls vizinho, - .1Imeitla c Silvo,
FOnDl

tot1ns apoiadas.

Cão.

Á!;ora parece que devem ser dtldas paro. Onlc1l1 do DI:L, Indo prI·
SI:. BOleç": - Seria. eouvenlente p!lra
melro á Commissão, porque o Rt!gimen lo não decidirmos Isto COm oonhed:nento, que al.um
dos 'Membros da lllustrCl Commlssão désse
di:t: lJue se Imprimam.
O Su. C/t.IIS!i:lJ:(l IlE C,utras: - Eu tlnh!l. informações sobre elte neõoclo: eu pelo me·
~dldo que fossem ti COfllOllssão, Dlas era na Doa 4811as necessito para formar o Dleu voto.
duvida de lerem ou não admlttidlls; porém
O Se. CAB!\'!:IlIO DE C.urros: - Sr. Pre·
C0:l10 iá se venceu que eram a.dmlasivcls, pa· sldente, peco Que sejll lido li ·Parecer. ('Fol
rece por cODsequenc1:!. que se deve tratar dei· s:ttlsfelto). T enho o. lazer um reQuenaumto
las no di:!. seG:ulnte depois de vencIda a ma· l):1.rll ser adl~llo este PlLrcc~r.
teria, e s6 então dep()ls de ,·cneld:!. a sua
o nobro Scuador lUandou á ;>.lesa
n ecessidade é Que 4evem Ir â Comm lssilo.
O Sn. !ltAnqW:Z Di: BAllH..... CESA: - T·res
o se-glllnle
OU (juntro emendas não podem entrar D.$slm
em discussão sem se imprimirem, e multo
mais emendas dest:.. natureza. O Reg!mentt.
reeomm.enda ~Xpl'1lssamente, e por IS90 re·
RCl}uclro o adlnmento deste \Parecer da.
Comm.Jssdo, nUi n prlme!rn sessão em que
queira Que vão a Imprimir.
Foi approvado o rCQuerlmento do Out ros entrem enl dlscuuiio. - CarntMo fIJ!
o Suo 01:n·ElI:.\: -

o

°

Sr. ),(arque:t de Barbacenn,
o SR. 1- SECIII'T.\RTO declarou

Visconde

de

Alcantarn

h~vla.

CilIItj:)O! .

Foi npalado
cussllc.

Que o Sr.
parUclP.:ldo

a('!bar« Incommodado, e então o Sr. Presl·

e

(:o. lrou

em

dls-

O SII. Or.lnmcA: -

dente disse QUo 50 la proceder 0.0 sorteio c1e~te
paro. ee nomear UOl Mcmbro para a. DG(lu· %er, e
taçií.o em iugar do Sr. Visconde de Alcanb,r3 p. não
e reQuorendo o Sr. 1- Secretario que o Sr. mento
Presidente fosse Q.ulorlslldo para nomear um
Sr. BCllador. prop6Z-so esta requerimento :1
votaCAo, li sendo approvado, o Sr, Presidente

,\I.:;utUa cOllsa SN
oeõodo. ainda que 01 sil I)Or OU"lr di·
por Isso não me opporel no adiamento,
ser QUCl se julgue j(~ g:lC o r eguerl·
deve ser Indeferldo.
JuIpda debaUdR. a materia do r equerimento tol npoladtl.
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Aos trcs qu:trtos para o melo dlll, . c!Lnte, jul;ou·so dcsllccessarln tu.ntA
sahlo .,. Deputaçào, que tcnl de :tpJ"e-'
sCDtD.r á Regencla um Decreto da Assemblêa Geral Lests]atlvll..
Entrou em dlscussiio o artigo ad·
d1th'o uo Titulo 10 do Regimento
Interno do Senado, sobre 11 creaçii.o
do \l'ffill 'l1hesoufnria neste Scmado.
o

Sn.

MAllQt.1':7.

lI!,;

R\nU.\CE:U: -

{E '

pratica geral dO.5 Cofres terem tres cllaves.

e como este que se quer estabelecer fica 11
c:\rgo de tre!! pessolls, bom seria que tivesse
tres ebal"CS.
O ,sll. OLII"EIl:.\: - Eu o que acho é uma
dlftlculdllde, e venl fi ser: onile so ha de
guardar este Cofre? Esta Cllsa fecba·se no
IntcrvaJlo das sessões. c ha de ficar elte eo·
tre:UG 11 IiUll rd a dos rlltos? O tempo n;lo estã
para. graçllS.
O SII. BoCCE8: - $11 cuido que quand o
St recbar 1\ Ca5-' , 1ft o dinhei ro esbri con·
sumido, porque sendo elle para oc:corr er li'
tle.'lpezas til\. Casa, pode rão apenus sob rar cem
ou du~entos mil réis, .que se pOderiam restl·
t uir no Thesouro; camo porém temos a pa·
ga r os ordenados dos Orticlaes da Secreta·
ria, Porteiros, ete, mel bar será pi}r-se o Cnrre em cua .de um dos clavleularlos,
O SII. 1" SECII~:-ri"IUO: -

,Multo pouco pO·
ha a fazer. A
nlensnlldllde anda Por 2:800$ e a fol ha Que
SO Rca·ba de oS51[;IIOr sendo de 2:200S, tlcom
COO$OOO pata as despeus que se possnm fa·
ser no reJto do anno, .i[e IU/lneira que o multo
que se poderá. ficar serão 101)$000; nlio se
disa porém que se rem ettam para o The·
souro, QUIIZldo o Sennilo os pôde appllClIr para
outrilS dc.>spezns. J:1 por e.'l:emplo, se oWelou
:t O Governo ·par1\ manda;r ap rolIl']ltar outr.1
casa; é verdade quO atl! agora. ainda não
respondeu; In:!s se li mandar ort:lrUar, e para
I~ nos mudarmos, C: de r:l.ller-sc alguma des·
peZil, porque n Casa por dentro ha de estar
nrruinada. CreIo .Indu que não
bras, porque no O~amento só
estA somffin pllrn 05 quatro mezes, e n6s j:1
temos clneoenta. dllls de pror ognção, e Quem
saoo se t eremos ou tros tantos~
Quanto 11 retlexi10 do terceira ebave, eIlo
lembrou; mas tomo o obJecto era Inslsn trJ. /
de sobrar das dcspeus que

::><::,::./

[ornhlll·

!Jade. Devo lcm brll r tn mbcm que o ordenado
dos OttlcJacs d a. Se<:retnrla é pago no Thc·
60Uro n eHes pela tolha, sendO 11 som wlI !iue
vem 'p ara o Cofre só para o contrtlto do Dlario o despe%IlS da Sec retllrla.
JulSnda a materla suftlclelltemente
dIscutida, ro l approvado o artigo ad·
dl tlvo para. possar fi ultlmll dls·
cUS3iio.
Foram Igunlmente npprovado~ sem
Impugnação, pn rn passarem li. ultima
disc ussão um pate<."C r da Commlss.'io
de Saud e Pnblle:l, sobre uma :Repre·
sentnçllo da. Ilfunlelpalldade da Para·
byb:l, em que requer proyidencbs
sanltnrlas contra o cholera"llloJ'bus;
e \I'Il1 outro Parecer do Com missão
da llesa, &obre um requ erimento de
J oaq uim Vieira Leitão, pedindo ser
provido DO lugar de Ajudante de
Porteiro deste Sena.do.
Sendo a ultim.:l parte dn Ordem do
Dia ttflb:llbos de Comnt!s$õcs, o Sr.
Presidente convidou os seu!> inustres
iMembros pnrll Cntrarem neste exer·
cicio, Q suspendeu·ae 3. sessão ao
melo dia.
A's du il.$ horas tornou·se a reuui r
o Senado, e teodn-se H [·eeolhido o
Dcput!lt;üO, o Sr. Santos '· Plnto, ca:J.\o
orador dclla, declarou, que sendo In;
troduzldo na bran do Saio. das Au·
dlenc lo.s. di rigiu â 'Regenclo. a Lei,
de flu e bavlo. sido cnearregatlo, e qu,,"
o Presiden te da Regeue!a respondera
Que em ~ome do Imperador ouvlrio.·
o Cons~lbo de Estado.
Foi recebldn. a resposta conl
agrndll,

"O Sr. Presidente deu pua ::I Oro
dem do DIII.:
1.- A Resoluçilo estnbcleccndo pro\'Idenelas occreo. dos Jul:es do Po:t.
2.- A Resolução npprol'ando li. ::IPosentndorlo. eo ncedldn a Antonlo·Frau·
cilco Lima.
3.- Dezenol'e ResoIut:õcs, sob re ou·
tms do Conselhos Geroes das Pro·
"l'i nclas, :l saber: dUII.9 tl e Minas: I",

Ses3ão de 1 de Setembro

i3t

estabelecendo um Curl'o de Estudos
do Partielo Publico na OalJital <la mes:nta
Mineralogicos; e a 2', sobre a AdmiProvincia. - Discussão da ResolttlÇão do
nistração do Vinculo de J aguará.
Oonselho Geml da Fl-rovincia elo Rio
Uma do Maranhão, sobre a BiblioGrancle do Norte marccmdo o te·nt.po das
theca Publica. Uma do 'Piauhy, creanfé1'ias nas aul~s àe P-rimeiras Letttas e
(frammatica Latina.
do um lugar de cirut'gião do 'Partido.
Tres do iRia IGrande do Norte: ta,
creando Freguezia a ,Povoação de
,Fallaram os S1's. Senadores: Almeida e
iPapary; 2", sobre Férias; e 3', di· Albuquerque, 2 vezes; Borges, 9 vezes; VervidindC' em duas a Freguezia da gu-eiro, 4 vezes; Evangelista, 2 vezes; Gomi~
!VHla d!l Extremoz. Duas de Santa de, 2 vezes; Saturnino, 1 vez; Oliveira, fi
Catharina: 1", sobre o levantamento vezes; Alencar, 1 vez; Carneiro de 'Campos,
de um n1:tppa topa>graphico; 2", des- ~ vezes.
annexando da Cidade do Desterro
Aberta a sessão com 26 Srs.Senacertos terrF-uos entre as margens do
·dores, leu-se e approvou·se a acta da
'ltajahy. Duas das Alagõas: P, creanantecedente.
do uma Cad~íra Q~ Primeiras J-ettras
na pov·oação do Coruripe; 2", crean·
o SR. 1° SECRET_-\RIO leu um requeri'Jlento
do uma Cad~lra de Desenho Risto·
de José Ryppolito de Araujo, serventuariO
rico. Cinco dío Goyaz: 1", crea:ndo
do afficio de Guarda-MÓI'. da Casa da Suppliuma Escola dE' P'I'i-meirasLettl'as em
cação, pedindo -que se reenvie ao 'Governo
Porto Imperial: Ja, creando uma Es, ilua Sentença, que foi remettida a este
{laIa de Primelt3.S Lettras no ArSenado pelo ex-Ministro da Justiça, para a
II'aial de Anicuns. 3a , creando uma Esfazer cumprir.
cola de Pri'ill~ir.á$- Lettras no lugar do
iSacco; 4", cl"eand.o um botica·rio no
Ficou sobre a i'vIesa,
'Arraial de S. Põ;ur0 de Alcantara; 6",
augmentando Gil \Jrdenados dos ProO SR. AOfEIDA E ALEUQUERQlJE mandou
fessores do ensin.) mrutuo,. Quatro da
â Mesa os seguintes Projectos:
J?arahyba do Non~: 1", relativa á Po1.0 A Assembléa 'Geral Legislativa delicia de Paz; ~. oS·obre medidas; 3",
creta:
creando Ulma ICa.ieir.l de Primeiras
Artigo unico. Fica revogado o Alvará de
'Lettras em Tamb~tJ.; ~', creando uma
-! de Setembro de 1810, e em vigor o paraCadeira de Math~l1lat.ica.
grapho 2° da Ord. Liv. 4° Tit. 5°.
·Levantou-se ~ ~:isfio ás duas horas
Paço do Senado, 1ode Setembro de 1832.
da tarde.
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"[~HA:M:nUPI!:

Discussão da Resolução sob(t os Juizes de.
Paz. D'isC1tssão da lk~olução sobre
uma aposentacloria. Dis(;"J..~são ela Resolução do Oonselho Gera,l (}.fL PrO'lJincia
(Je Minas, estabelecencLo tt1?1 curso de es·
tudos '!'11:ineralogicos. - Discussão da· Re·
solução elo Oonselho Geral ela Provincia
do Piauhy. crea:nclo o lugar de cirurgião

I

Manoel Caetano ele Almeida e Albuquerque.
Nicoláo Pereira
ele Ca?ltpos Verguei-ro. Francisco Oa'meiro de Ca7l'l,.pos. João Antonio Rori'l"igues de Oal·valho. - Patricio José
de Almeiela e Silva.

2.° A Assembléa Geral Legislativa resolve:
Artigo 1.° Das Sentenças civeis, de que
a titulo de nullidade, se recorre ,para o Tribunal Supremo de Justiça, não se concederá
revista nos casos da Ordenação, Ltv. 3", Titulo
63, paragrapho inicial.
Artigo 2.° Nos casos, em que os erros
podiam ter sido supprimidos na conformidade da mesma Ord.) paragraphos 23, 3° e 4°,
sendo concedida a revista, a Relação, a que
17
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o leito !ôr remettido, conhecerá do merecimento dll. causa dos termos dos mencionados
partLgraph<>"
Artigo 3.· Quando os erros forem daQuel·
iea Que se do podem aupprlr, 5erft declarada
pelo Tribuna] Supremo nulla a Sentença, sem
dependenc!a de outro Illgum julgamento,
Mil. no C4S0 ~ Que o Autor tenha provado toda a sua acçiio, ou a nJulor parte
della, doclarará o Tribunal que p6de o Au·
tor U!nt do mesmo processo no Juizo oude
se proferia a ultimo. sentença, nos termos
do paragrapho G" do citado TJtulo 63.
Paço do 'Senado, 1· de Setembro de 1832.
Manoel Caetano dc Almeida e AIltu.querquc.
Nfco/d.o Pcreiro de Campo, Vcrgueiro. Frcltcl. co COf!lciro de Campos. - Ido _{nCOllio ROISrfUIlCl de COMlalllo. - potrkio JOld
ck Almeida t Silvo.

çAo, deve-se odoptar a emenda, ou melhor
lem despreZa r n mate r la, e admlttlr o cmcn·

d,
O S/I. VEnGUIDKo: - São 'multo aUcndlvels ai ronex1ieR, que se fazem dondo de
pleterellcla 11 emenda; mas necessl1rlo será
8ub-ameodar 11 emenda, para Que no caso,
em quo o Juiz rOr pllrto, nilo seja necos~a
rio proceder da formalidades, que .se exigem
na suspelçilo, e ê melhor sub-emendar aqui
do que &,uardar MaR expUca~iio para o Codl&,o do Pr~esso; como porilm DÓS estamos
com esse projecto entre m!lOll, parecia-me
justo que esta mBterla se tratasse depois de
se ultimar I1quella. Portanto requeiro o adiamento at6 essa época.

O nobre Senador mandou ê. !Ilesa.
o sel:ulnte

,F onun 'li IIllDrimlr PtLTa entrarem
em discussão,
Pr imeira partr da Ordem do Dia

Entrou em ,prImeIra diseuSSilo a
Resolucão, que declara qual seja o
Juiz competente nos casos em Que
QualQuer Juiz de paz ou SuppIente
em etrectlvJdade haja de ~er parte no
Juiz de Paz.
o Sr..

ÁUlUQUERQUl!: -

Esta Resolução

RCCltlelro o adiamento até se cOllclulr o.
ProJecto do Codlgo. - Verquelro.
Foi apoiado, e entra.ndo em discussão, tol aDprovado sem i'mpugna.ç:lo algullla.

Segullda porte r/li

O rll~

d.O Dia

.Elltrou em primeira discussão a
'Resolução Ilpprovando a. apasentndoria. cOD'ce(Hda a A:Dtonlo (FrllDCisco
'LIma, Contador do _trsen al 'de ?.Iariaha.

ndo p6de passar, é querer dar um privilegio
MI Julzcs de Paz, porque diz (leu); que
parte h:L nos Juizes de Paz? S6 par;!. as ~on·
cll1acõcs é quo as ba; e entender-se-ba. que ê
para Isto Il disposição da Resolução! Se asO SR. Bom;E.S: - Sempre se tem r emeto
sim se entender, bem; mA!! qUlllltO para o
tido
t COlIl'lllluiio de Fuonda aposentadorias
mais não, nilo póde ser p3rte.
O SII, BtlllGJo:!I; - O passado artl.:o deve de Igual natureza, para se examl nllr a Just h:a
le r com n Nnenda, que aqui se apresentou !:lellas, acgun do a qualidade dos se"lços (luePorque diz: "Quando os Juizes de Paz torem os lodhlduo! prestaram. -Esta apresentn.4c
partes. ou se derem por suspeitos, etc.~ (leu). assl'm, sem aquelle f'equeslto, e cada um deE' o mesmo caso, que acontece qu:mdo tôr nós não J)Óde estai' a exanllnllt este calha·
parto, visto que nlo p6de sef Juiz e pnrte maço de papel. Seria conveniente até esta·
ao mesmo tempo; e mesmo ê danda..se e\lo beleceMe em regrA. o Ire.m todar; as deste
por suspeito em cOIIseQuenola dI! relnções do genero remet tld n.s A CommlsSlio de Fllzenda.
A:mlnde, parentesco, ete. A emenda tem de De nada menos se trata nes.ta. do que de apoma is a m31s & vnn tagem de dar r('medlo nos sentar o Contador do Arsenal de llllrlnha
Juizes llunlelpoes e aos Juizes de Direito. ~om o ordenado por Inteiro, quando todos os
Pqrtnnto (! querer·se admlttlr cst., Rellolll- dias ae diz QUo temos de//.cIt em r eceita, e
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aU'lIlento um despezn: nece~aril) e pois pr'OOh;l\lhllUle!l peSllllllo sobre 11. lavoura e a
contrabldan!;ar as nossas geuer05ldlldcs COIll Industrlfl, o que' precllO tomlr 81U coDshl~
os nossos meios. A Camar:J. d05 Deputados ntào. A lista do antl,o Governo, dos penCODcede pensõ($ e aposentadorias QUlUl por sloDlstu do Rio de Janeiro, passava de 100
..aeclamoção; e vaI-sI! ass~m au,mentando cou- peuool. Hla dlstrlbulçii.o foi felta co:u tanta
alcleravelmente a tolba da despeza. A Lei proru.iio, com tanta lmmoralldade, que não
do Or~&roeDto eleva esta delll!lna a 280 contos ha. vluva de corrlelro, CUnllelro ou pedreiro
.ele rGls, e niio contentes com esta enorme que tlveu.e trabllbado naquelle tempo que
quantia, alada vem esta 'Resolução, retor- ndo tenha pensão, umas pela Folba da Se.Qlando com o soldo por Inteiro o Contador eretarla de tal, outras pelo Arseual do Exerde !\orar/nba. O nosso Exercito hoje retormndo cito, Dela lotendencia da Mo rlnha, etc. Eu
é roalor do quo o de nenhll':na Nação; é uma. Ji dl&8e que ba Da Camara dos Deputados
eJa~ conslderaveJ, na qual o sClr.\'ldor Que uma. somma enorme de requerimentos
p&
por 14rS'0I aono! srr\"lo o Estado se l'i! com dlndo a eoll.!lrmaçiio de remuner;lções. que
a Jl Uol !I1DlJllol e3:pG!Ita a: mlserla. Todo o bo- toou têm assento em Leis. e quando Isto lá
mem, &m qualquer .em prego Que esteja, deve se desempatar, e vier Dara &qui, I'eremos
tolUt: UDlol accumulação 011 pceuJ(o, W:U o entio a g1'3l1de iOlllllla que fi neecssarlo desQual del.e umo. subslstellcla li. sua ramlllol; Denc!ef.
mu bem poucos cllidam nisso: Qu::.nto se
o nobre Senador mandou li Mesa
;anba, Unto se gasta, e dentro em pOucos
o .se;ulnte
InllOS se Isto continu:1T, o !Estado tera: de
suslentllr as Carolllas de tclios os Empregor.I::Ql!tnll[r.~Ttl
dos. Nacio algu-:na ba. que raÇa Isso, nem -é
'J>05sll'el, porquCl niUI ha rendimentos, que
RequeIro Que a Resolução I'â 5 Comml,parll tsl cbeguem. A DOMa. POllUlllçJ.o ~ de siio de Fazenda p:l.fll dar (1 seu Parecer. tres milhÕes de bablt",ntes, dos qlõ lClS sI) n I. J. Borpcr.
declma polrte trab:llbn; oão e pois ·Justo Que
o.polado, o entrando em di,·
os suores deste!l trobnlbndoras sejam despencussiio,
foi sem Iwpu.!:D3~:io approdidos em aposentadorlM, tenças e pensões,
vado.
que jA Desam em demazla. :l.O Estado. Portnnto cu requeiro Que n ResOIUt;iio em Q.ue.s·
Tercr.irll Dar/c lia Oru cm do Dia
tUO, do dU\'ldando da justiça della, seja
mandnda A Commlss;io de Fazenda pare dar
IE'ntron eru ultlm:lo discussüo :lo Reo seu Parecer, examinando o merecimen to
solutilo
sobre outro do Conselho' Gedo pretendente. por Isso que l1em saberoos
ra! da ProvlncllL de )lInos, estnbeleQ.ue bons serviços prestou, e s6 sim Que tol
cendo um CUrSO de Estudos )lIneroEmpregado Publico, e sli por issO dar uma
10.!:'1C05.
subSlstencla A sua tamlll:1, não o acho justo.
Empre;lldos ba que em ~·ct de serem r~mu
o 511. BOllG!~s: - Eu conh~o a necessin~rlLllos, merecem ser easti~ados. O Minisdade d~5e CUra0, ,:n:l,s I) (lue eu não posso
tro da Falonda, requerendo a;ol':l. unI credito
admlttlr ~ o 141to mor",l, que (luerereos dnr.
&u pplementar ao Corpo LetislaHvo. ap~sen·
Ainda nilo snbemos ler. e lI'!. Qlleremos ter
teu uma conta das divld3.s, e um dos artlsos
essas
Cadeira. : nada tlJ.Zemos ;r::.dualmente.
des5.l conta fi 11 somma dtlS tenç;J.S, Dens6es,
etc. qlle estiáo por po.;o.r. A. C:l.mara dos A PrOl'lnda das A]:l.gil:J.S pedlo Clld elrlll de
Geometri a, Desenho, Pllltllra, etc., qU:'llldo
Deputados tólll resro:LS de paDel desses re01la sabcm nem pescar. Esta Provlnc!3 esquerimentos ernpnt.'ldos, Que se algulll dL'l se
tan do vi.lnllo do ·metr, a DeSC3ntt é um:\. parte
desel1l pal.tlssem, verlanlos então o cabedal Que
es.senelal
de sua nIlUel:a: entrettlD.to do que
nos &orla preciso despender, para saciar sanI
dos dinbelros publ!cos As lIessoos se ILlwlam de lembrar! Se h:wlnm de llilPIl;u susas bem estlls pensões ni1~ ~ontrlbucm ear :l.S rendal dI!. provincJa li alsulUn eoun
.
h
C d Im de Deseque perce
paro. lU despezllS do Estado, !ngo esuio estas ' utll, nl10 Ben or, (luerem a e s
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nbo, Pintura, ele., Isto /l, Querem dar um Wi:llctns; pois adv!rto-lhe que de toilas lU!i
beuerlelo simples aos Mestres, a quem as de· Provindas do 8rl\811 é n que reeonbe~o de
rem. Em Minas não se sa.be fazer uma chave maiores luzes; é aeUa lIue se tem desenvolnem uma !echndurll, compra·se Isso tudo aos vido a8 Artes Llberaes, a Muslca, o .r>eseestrangeiros, e entretanto quer-se dar este nho, a ,Poesia e ILS Invenções, O homem que
salto mortal, estabelecendo J(i, 'este Curso de lo\'entou a tolha de 'Flandres era tIlho de
Mineralogia. 'Se l'lles pe!llssl!m dInheiro PAra Minas, assim como o era o Inventor da Agua
mandarem vir essas mnchlD3s a1icmlis, co:n de Inglnter.ra; c port.'mto fez o nobre Senaas Quaes pratica 11 facilmente se esgotam as dor uma Injuria. multo grande 11. minha terra
minas, eu o concederia 'IIe bom grado ; mas em 8uppôr flue ella nào é eapu dessefl es.
nada, quel'5e gostnr dinheiro na creação de tudos, que silo 09 primel·ros elomentos da
Cadeiras por ora desnecessnrJas. Em 1\[lnos sclenela, que mllls lhe convém, li. Mineraloniio ha peSSOIl que se encarregue dessas Ca- gia. EUa tol já capaz de trnbalbtLr o lerro
delras, será pois necessarlo que os Protes- prImeiro que nenhuma outra, tem sobeja
sores venbOrll1 da .Europa; ora, a virem de lã aptidão para as sc!enclas, e portanto alio e
ou hão de ser bomens de talento, e por Isso exacto o que disse o nobre Senador.
a sua vinda serfl motI,\'o de enormes despea Su. CoMIOE: - o nobre Senador, que
zas, ou então hão de ser chnrlatães que nadn acaba de fallar, já respoudeu em parte áquelle'
ensinam. (Leu a. Resolução), Onde vai Isso! outro que contrariou J1 Resolução; comtudo
Que quer dizer ter lflnas uma Escola de MI- eu devo accrescentar alguma cousa. O Dobre
neralogia como a de Londres? Pois essas Senador nuo tem Idea do que é :\I[nas; esta
granrles Escolas, quc a Europa tem, monta· Provlncla tem se augmentollo muito, já tem
das como estão, principiaram assbm como homens capazes de regerem algumas dessll.S
06s Queremos principIar? Não, senhores, Cn.delras que se pOOem. Este ProJecto faz
principiaram pouco n pouco, Eri\, melhor em honra a seus autores, ello de\'e passar, porlugar disso teram pedido mineiros praticas, que em Mloas não ba só ouro, ba tambem
Que ensinassem a pratica Que tem, Convenho outros metaes. DJsse-se Que seria necessarlo
em qUe se aprenda alJ:um bocado de meca- mandar vir pratlcos da Allemanba; mas e
nlca, para não se verem na n ecessl1iade da porqUe se Ignora que já algumas pessoas os
abandonarem multas mInas flOr falta de cs- têm 'mandado vir, e hómens multo ha,be!s.
:;0100; mas estabclecer·se este Curso 'Mlnc- Ainda q!le este Curso seja 'dlspendloso a
raJoglco, ~ cousa em que não con\'cnho, por prIncipio, aO depois ha de renller. Basta o
Isso que antevejo Que elle nunca ha de pa,s- plano deste Prajeeto para. mostrar que os
MineIros nM estão com os - olhos tapados,
~ar do pn1leI. Eu já disse, e nisto não ba
melo termo, que ou se hilo de mandar vir como se pensa, e por elle se \'ê que h1 hn
tia Europa homens de grande saber para quem saiba orgnnlur isto, e por consequenprincipiarem este estabelecJmen to, e então cla dar-lbe andamento. Portanto o ProJecto
ha de fazer-se enorme despeza. alêm de ser deve passar tal qual está.
O Su. SATUJemw: - ·Eu
tambem voto
nreclso ver quem são os Que bão de tazer
a encommenda. visto que, de todns as I)ue pelo Projecto. a nobre Senador tez algum
temos feito nos temos sabido mal, ou hão repa ro sobre esta. qus.nUdllde de Cadeiras, e
(Ie vir charlatães, que nada ensinem, antes disse qu.e se preciSAva o ensino 'da .pratica;
pelo contrario entorpeçam as faculdades In· ~ Isso mesmo o que diz a Resolutiio. (Leu),
telleetuaes dos dlsclflulo8, Se me persuadi· Isto li, quao-to a mim, multo necessarlo; e
rem, Senbores, da possibIlIdade de se p6r em quem ~ que pôde ne:ar que um Palz Minei ro
pratIca este Curso, eu concerdarel, mas pa- necessita de conbecer quaes são as terras
rece·Ule Ilue 1f!S0 e lruposslvel tazer.se de que contêm este ou aqueIle metal, quaes são
MitO, e que só gradualmente se poderá con- os slgnaes que denotam em certos lugares
taes e taes pedras preelosas? E' por Isso que
~eS'uir.
O SII. E'·... !'IlF.L1ST,\: - O nobre Senador n. Resolução diz (leu). Haverá. com eUelto a
fez uma pintura mui triste da minha Pro. principIo falta de :Mestres, mas isso em breve
vinda, o que mostra ql10 não tem dello Idéas se supprlrá. Eu crclo que ba um homem, tI-
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Ibo de Minas, chamado João Municio, dotado PIlTa. laso, é em tonsel]uenela da ImpOSição,
de c!>traordlnnr1o t:l.1c!nlo, e se Já appareceu que pa;IlM os estt3l1tcJrG! do Conbo Sccco,
um bomem duta qualidade, pol'1)ue bllvemos e nl1d3 nULI9; ou seja pela má distribuição
de duv idar de que appare!!a outro? !'Ilo SllO ou má arrcea-daç1o ou seja. pelo que rõr, o
portaDto est:l.~ Cadeiras excessivas, e ainda certo é, que a n1l.o ser essa com'Panbla esque se g81lte mais dinheiro no começo, estou trangei ra, esta.bele·clda a]\ I, nio havia multa
pelo Q.ue dIsse um nobre Senador, ao depois renda para l i des peus. 'Torno pois a fazer
..e luc ram.
a . I.Jl lnha. profissão de ré; niío fiz, nem faço
O SI!. ·BOIIOUl: - Os nobres Senadores má Idéa da. Provinda de .Mlnas; creio que
que me pretenderam contrariar, podiam des· está. tão adiantada, ou até mesmo que seja
envolver o seu patriotismo sem comtudo lan· a super ior de todo o Brnzll; ,porque onde tem
çarem o odioso sobre mim. Excusava':n dlter havido In venções taes. como pintaram 05 nr>.
que eu considerei lflnas em peor estado do bres Secadores, deve com erfclto hIlver nessa
que o resto do Brull, quando ella esta no Provlncla mola adiantamento do que nas ounlveI da Caplt:l.l do J·mperlo. Tambem nAo me tras. Um. nobre Senador 8.J)QDtou l0ã0 Muni·
IlD'POrtou a despeu, fundel·me unicamente na cio; mas elle ndo aprendeu 111.; eu conbecl
dltrfeuldade de se poderem e!tabelecer estu esse homem aqui COD5ultaD'dó os livros e traC&deiru. Cuar-se uma Escola no mesmo esta· balhandG.
do em que eatão as Escolllll da Europa, e Isto
Fallarel agora sobre a Indisposição que
Onde não ba nlnguem que ensine, poderei es. n6s temos ainda. par3 estes estudos, eX1:ttar enganado na mat eria, mas parece-me que ptuando unicamente o de Grammatlen. Lati·
nio é passive!. De fado eu considerei que na, a. Que se appllca aJguma da. nossa. moera n~essar1o mandar vi r de fón homens cidade para se lazerem Padres. Creou-se aqui
para ensloorem, e que para estes serem bons no Rio de JAneiro uma Cadeira. de Botanlca
devia. lAmbem o encommendeiro ser bom, que nunca teve (J1D dlsclPulo, tal é a negapara ~r boa a SUIl escolh;o; mas não rallel ção que ainda. temos para as selenclas nanisso unicamente por ser materla capaz de turae,! A Botanlc:a é a mais essencial para
tornl1r odiosa e empreza. Disse que a Pro- o Bra:tll, .porque póde promover e augmentar
\'Incla de Mll1S! t~1 a primeira. que ex· a sua Agricultura: ma.s nlnguem. a que r
piorou o ·terro, e o trabalhou; então não ap render. Eu multo desejo que este esta.'beleprecisa de iIllI.ls nada, deve ter em 51 tudo o c:lnlento se verifique: mas tomO o meu dequO se tat deste metal, conceito que de certo sejo niio basta, ou esta Resolução ha de li·
eu nilo fazllL, nem faço; noto porém uma ca.r em desejo, ou Ile se verl[lcar b.a de ser
contradlctio: pois quem tem feito descober· empregando charlatiles.
O Sn. Golflnr.: - O nobre Senador estA
tas tio '!'nndes não Sllbe alnda mJnerllr ouro
n ponto de ler preciso virem os mineiros do mal informado. As obras de [erro que se raCongo Soceo para os ensinarem? Está o no- :em na Provln1:la :Ie lflnu, como chaves,
bre Senador abanando a cabeça em slgnal de ferradura., etc., liio 1.:10 perfeitas como L'I
negativa, ou dizendo com .a cabeça que nãn; que v~m da. Europa. E' precl5Q Que n6s prinpoli nMo serA assim, mM 1:;;;0 I! o que eu te- cipiemos para cbegar com tempo ao ponto
nho ouvido dlter. Comtudo a,pezar dessas eli:- de perfeiCão em Que estão hoje semelbantes
plorações e trabalhos do terra as tropas que /!Stabeledmentos na Europa, . por consequen·
\'êm de ·Mlnas. voltam daqui carregadas de da .precisas se tornam elJtas Cadeiras na
teru.duras, de cravos, de fecbnduras. cbaves Provlucla de )'fln8S. O que se dev,e admirar
e outraa terraõens, o que mostra que nlio ha á que Isto se nl<. tenha estabelecido a mais
temJ)o, mu agora que o Conselho Geral de
:lInda 14 esta Industrla que se diz.
Eu nllo tenho outro receio senão qlH! lIlna.s propô: esta RoesoluçAo, deve ella sef
este Cu.rs.> 'lUneraloglco fique só em papel, e appronila., ndo só por ser uUl â Provinda,
!\El tiverem 11 babllldade de me persutldlr lIue como a todo o Brnzll.
O S~. VERCOElkO: - Não posso deixar de
i9 to se reltllzarl1, votarei por elle; 011.0 olho
rm rn a despeza., porque Il P rovlncla tem mel<NI ,'otar peln admissão deste ·Projecto. pOfl}Ue
fio razer, ainda que conbeço lIue se tem meios não ~ 86 nacessarlo pal'l1 fLquella Provlncla,
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como para to(lo o Dra";/;Il. 1I1ulto u~ce"sltrlo é dtlVe!U vir Mestres de fóro_ AS elrcun\stllnattonder -ás localidades, e sen.do a Provinda clas locaes é Que devem docldlr-nos; as Prode ]l,11nll.5, pela nntureza de seu terreno pro- \-Inclns do Uttoral dm-em ser mais l nvoreci·
ductiva, não sO dc ouro, IDa.s de todos 05 me- UIUI ,pelo lado -da Agricultura, em que tem os
taes, dl>v8 ser ella a mais industriosa do seus recursos, em conseque.ncla .!ln tacll exlIrazil, por Isso mesmo que as ProvLnclns da portn~lio; e as do interior o devem scr pelo
beira-mar acham os seus recursos na Agri- lado da industrla, por Isso que os portos de
cultura, o Que não acontilee 1\ de Minas pela mar distam multo, não pOdendo baver em
dlrticuldade, .que ha na exportaçii.o_ Quando consequencla. uma. eIportnljão tal, ([ue dti
utilidade. .'I. ProVlncla de Minas é uma dns
li. l'rcn-Incla de "lllnas tiver os necCSSArlos
conhecimentos theo~leos, entiio ·expoTtar.1 que mais se t&!ll encamlnbn!lo para a Induscom maior !ncUldade o ouro, e entrará n.l trio. e minerll~ào, e nC!ltas duas cousas telto
exploração dc outros metaes, que e:'(porlar{~ maiores progressos, por Isso 1'010 pela Retambom 1acHmente para as ontras Proviu- soluçiio_
cins. Já Já se extrahe o salitre, vindo multo
Julgndo o debate sutflclente, foi
para o RIo do Janeiro, e por Isso não p6do
ap.provada n Resolução pnra subir á
-dizer-se quo est.'i. muito atrnzada, e nlnda
·Sancção I mperial.
-mais Se olhnrmos para tlS suas manu!actn!Entrou em discussão a -Resolução
ras, â .vlsta. das quaes poderia bem pergun·
lIObre ontra do mesmo Conselbo Getar-se aos -<letraotores de :o.lInas, qual é a
ral de .lIlnas, Incumbido á adminisProvlncln do Braz" que apresenta tantas matração do Vinculo de Jaguará, inst!nu racturns como a de Minas Geraes? Se o
tul.do na Comll.rca do Sabará, á CaGoverno despotieo não tivesse mandado deslUarn, em cujo DIstriclo [ôr o Ull?51ll0
truir as rabrlcns que nlli existiam, eUa esta- I
Vinculo comprehendldo.
ria muito mais augmentada; mos uma· Lei
bnrbara .destrui" até as fabricas de pannos
O Su. OUVEJIl,\: .- Vejo que aqui se falmulto bons que iá ali! havia o UI.' tez retro,
,
q
,
I
j
_ • . II
~Tiiod ar o esplrito de In\-cnção e de Jn!lustrla;
,a em um V neulo, cu a ...... mm 5 raçao ~
a:;ora porf.n\ este espirito vai em progres.o;ivo qu~r !lar a uma C:l.mara Municipal; cu lIao
augmento, e IlS fabricas vno de novo appa- entendo isto; se ê Vinculo ha de ter AdruireCendo. 'Pois nii.o se hll UI.' olbar ,ara as ae- nlstrador e se o tem, como ·é que se lhe Ura
c:essldades dessa provincla mais do que para !l. admlnlstrn~iio -para a dar :l. Ca.mara? Com
nenhuma outra, por Isso' que as .Provlndas que titulo se quer dar á Camara a admin!sde belra,mar t~m o nuxUlo d.l ·Agrlcultura? Iro~iio de bens, que não são proprl05 do seu
Como se ha de t!lvorecercm as 'Provlnclas!lo :'Iluniclplo? Requeiro Que \'11. esta Resoluç,10
iuterior! ·E' ·fazendo espalhar os conhec!.men- á COmmlSSll0 de Lcgisln~ão para de~Cll\"ol"er
tos sobre as :naterlas, de que ellns nbuILdam, esta mcadn.

I

Disse o nobre Senndor que niio haMestres
o nobre Senndor mR!ldnu á :\fesa
para estas Escol~s; pergunt~rcl: qua.nd" os
:lo se!;1linto
ha ({c haver? Como se ·hão de formar Mestres
sem ·Escolas, em -que estudem? Em Portugal
IIEQUEJlDIE/iTO
quando se qulz es-to.bcleccr a Universidnde
de Coimbra, havia já Mestrcs par::. re,;erem
Requeira que vii á COlllrnissão !Ic Leglsl:tas Cndelros dclla? E' pois necessllrlo .prlncipinr por nprender, \'Isto quo 05 homens não r;ilo a Resolução do Vinculo de Jr.gunní_ na~ccm sabendo. Necessario seri\. pois -nJ(Ul- Lui:: Jos~ rk Oliveira·
!Inr .vlr de tôrn os primeiros .iUestres, JI\ns
Fo! apolndo, e entrando em discusU;\O i! preciso quoyenha.m para todas ns Casão foi sem Impugn/lçil.o approvado_
deiras, b~storão dous, que de nnno em nnno
ScgulD-sll a dls.cussilo da Resoluçiio
ou de dous em dous annos Iruo ;ilJrLndo e
sobre outra do Conselho Geral da
regendo :lS Escolas; mas i! necessurlo prillProvlnc!a do lfllranbão, sujeitando (~
ciplar c lIll1a vez; que se (Ut essa necessldndc
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In~peccllo

do Presidente !lo Blbllotbeca. !Publica estllbe!eelcla no Convento
do Carmo, a Qual sem debate foi 0.))provada pam subir ti ~anct40 Impe·
rlal.
'Entrou em seguida dlscusdo a
ResoluClio, sobre outr3 do Conaelho
Geral da ,Prol'lnclt\ de Plauhy, crea.ndo o lugar de clrursliio do Partido
Publlco, na Capital dn mesma Pro,.Incla.
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de Paulo Josê da SII va Gnma_ Foram depois
retirados 8S.961 bomcns da ,Provlncla, e com
elles se . retirou o cirurgião. AIII nllo havia
Hospital nem de Caridade, nem lI111to.r, haTia Só um cirurgião, que curava os eseravos
do Fisco, que montavam a 900 c tnntos, como
porêm se pu.r:essem em pmça, eDl conSeQuenela de um Inventario (I\le eu 1I.r:, e não houve
ce:"ll mil rêls cada. um, continuaram a existir
pertcncendo /lo Fisco, e como nilo. ba Ho~pl
tal algum para os 'Pobre:!!, parece-me justo
que a. Fazenda Publlca contribua para alll
haver /la men08 um cirurgião.

o SII. OUVF.lIU.: - Eu não sei o Que vem
razer esta .nova Resolução, quando ia. PUlOU
O SR. EV.4X/l);,1J8TA:.- Se:fll.me pe rmltuma ao este respeIto, salvo se esta é só para
lhe au;mentar o ordenado. No meu tempo tido accres~ntar algumas renexõcs, 6 que
havlllm dou! drurpõcs, um era do Partido, responda ao aoore 'Senador que contrariou a
o outro não; este ultimo morreu, mas o ou_o Re:soluç40 pelo principio de que semelhante
tro creio Que conllnlla. Quando eu lá estive despeta deve ser teHa pelEI. MunlelpalldlLde,
ha poucos anDOS Unha elle de ordenado 300$, As rendas de uma Provinda têm sua depeno
d()5 qU!H'S 200$ eram pagos pelo cofre do denda e analogia com 85 rendas ,}fnnlcJlIlles:
Fisco, Que era o rendlmeato maIor que ti- a Provincla. pobre, s6 o ê em consequencia
nha. a Provinda, e 1011$ pela Fazenda pubUca de serem pobre! os Munlclplos que a com.
porque estava .prlnclpalmente oeeupado em põe; ora, dado este Principio, que rendimenCl1 rar os escra.vos da Fazenda INnclonal; e tos deverá ter uma Camara Municipal para.
po~ Isso lupponho eu que esta. ·Reso!u~ão ê fater esses pagamentos! Argumentando ana'6 para .u~enlar o ordtnado,
em COllSC- logicamente COIII o que se passa. Das Camaras
Quencla do augmento do trabalho; mas que lfunlclpaes da mlopa ProvlncJo, digo Que o
já estava creado, nlio ha duvida alguma . ,xão rendimento das Ca.maras ·mal póde chegar
duvIdo tambem Que esse augmeato de orde- para l i despeus das estradas, poates, etc.,
nado seja p:lra chamar al~m hllbll prore.- e então a. que tem um readimen to multo mes.
sor; ma-s nlo será. por 400$ ou 600$ que da- qulnho como poderá pagar um Cirurgião de
qui lhe ha de Ir algum, Quando lti nio haja partido! Eis aQ ui porque eu nilo estranllel
nenhum, 'Portanto voto pela "Resolu~ão, ~ a Resolução e lllgUDs nobres Senadores Que
lã têm estlLdo poderào melhor In!ormar se
vista da ultima ratão, que pOllderel.
O 511. VEBIlUT.lI10: - -Nilo approvo a Re- essa CalDarB. tem rendi mentos sufHcten te!!.
SOluçA0 porque tal despeu não pertence .. que julgo do terá, por Isso que ê um PaiJ:
Fazenda PubllClL, é essencial da ·:Munlclpnll· central, nos quaea sabemos qlle as rendas
dade. Se os Membros da Camara ~!unlc!pal slio mui diminutas, e pnra. nada chegam. ·NAo·
Querem ter Clrurgliío no seu :Mun lclplo, pa· se diga pois Que um acto de huma.nldade deve
guem, 'lue ê assim !fue se pratJClL cm toda 11. não se Praticar, só porque a Municipalidade
parte. Se se estabelecer esse principio, daqui a Quem a. pratkl1 delle pertence, não tem
a pouco veremos todas as Municipalidades rendas sutnc1en.te par.. lua.
requerer6lll cirurgiões pagos .peln Fazenda
O SR . VEBOl1EnlO: _ Pelo que pertence
Publica; e para Que se nllo estabeleço. seme- 1105 escravos dl1 Fazenda, a Nacilo ba de pn·
lhante principio, voto contra a ResolucUo.
gar, assim como Já pagn.va 200$, porém no
O -SR. OLTl'P.1n.~: - Tornarei R. ler a. Ra- que eu nlo concordo é, em Querer-lbe ausoluçl1o parll poder !allar (leu). Xo meu gmeutar o ordenado a 800$ e creio que o
tempo nlo bavlam. 1I111tares, vlnba um des- ·melhor serã delll:l1r Que 11 ndmlnlstrllção destacamento de f6rA, . lgumas vezes do Mara- sa Fuenda lhe estabtleca 11 quanUa que junhlio, de vin te e tantos homens. e para esses gar conveniente, segundo o estado dll Itrrtl.
l1 M·ln elrufgl,io proprlll; Isto fo i no tempo Esses 900 escrn.vos nunCa lhe poderiam dnr
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tanto quo fazer. como se julga, por Isso. Que um lil1ldo fllVOnlVfl, e ndo pequeno. Como ~
rem na Munlelpalldad!!t nüo. têm rendas, quede cri ação de !;;lIdo, não podia o. Cirurgião riam um tacul tatlvo li cusla da .Fazenda, o. que
I1cudl r n t odos, e cu sei que 11 'maior parte se deduz dO preambu\o da Resolução (leu). O
d~lIes morreram por f:alto. de euro.til'o, o.U de Que unicamente IA existe 6 um Protes8 0~ apoFacultativo, que os tratasse; porque o. CI· senlado, o. Que eu s ei multo bem até por Inrur,11o. tolloendo na Capital, s6 curnva alo etos; porque sendo elle aposentado CQmo Cio
estando e!pnlhuilos pe1ns Fazendas, que silo

'Uni Qu e
scrtnc.

com

ruolestln cbronlcn 'lInha do rurglllo -MUltar, requereu segundn

II.po~entado

ria como Clrurl:'liiO dOs escrilVos da Fazcnd;l
Publica, querendo &s'lITrar uma COU!l!. e outrl!.:
tend c>lhe 51do dada a prlmC!lra l!.poscntadorla
pela. Secretario. da Guerra, Nlquerla a. segunda
pelO Mlnlsterlo d4 :Fazendo., mas Icvou um re·
dondo Hcusado. ·Não bucndo pois 14 outro
nlgum, e sendo neeessarlo aeudl r 4 J)Obrez::
.,aTn o Que do chegam lU rendas do. lIolunielpo.I!do.de, pance-me justo conecder-se-Ihc al:uma
prestação.
O SR. OU I'EIU: - N40 se ouvia o ~eu dl,-

Dlsse·se que era para curar 05 milHa·
r es, mas nós cstn-:nos no systemll. <le acaba~
com OS Hospltnes Ihfllltares, estabelecen.do os
Re,lmeatos, nos quaes se empregaIU os m_
r ur:16es do Corpo. ':Naquelle ponto 'hnven1
meia dutln de !Cldado! destacados. e se vara
elles 6 mister um Cirurgião, então todos os
destaeG'mentos devem ter lI'm, além do do Re;!.m;!nto, o que 4 Inlpratlen\"cl: onde ha BIulhües a que .deve harer Cirur;;l~. Quanto
11 mim estou tl(!rsuadldo que a Resolução não curso.
tem outro fim mais do que os magnatas da.
O SR. VDlClt.'!:IRO: - A consldCl r:tç;kJ de
Quelle Municí pio terem que:n Oil cure gra- baver um destacamento núo me parece atlcntis, sustentftJldo ã custa da 'F azenda 'Publica. dlve l, porque se o tosse, então neccssarfo ~fa
Se 6W neeessldnde se dã no P1auby. lIUIiol"" que ~ crenssem Clru J'G"lões pna todos os dcs~ ella em outr4S VlJlas, Que U~m menos poss!- taQmenW!. Se lá ae encontn essa fal ta, passe
bllhllldes pau sustentarem Clrullbiões. Se nóS, esse mUDIC!lplo pelas mesmas necessidades QU~
pois, abrirmos este exemplo para com esta ·pro- passam outros, e se, como se diz não tem ren·
vlneJa, neci!"SSIlrJo 6 acudirmos ás outras , e en· das com que pague, nesse caso íaçn o mesmo
t:1o devemos [ater Isso com J;:ualdade, e não que se .tem pratlcndo em outros, ajuntem-se ~~
tereZlI uns 800$000 rs . c outros nada.
mais ·posslbllltados e ttlÇ4m uma !ubscrlpçao
E t
h
alIl pa ra terem um !acultnUvo, por Isso quc s6 os
' S ou Q.ue ouvesse
ricos é que o chamanJ, que os pobres lá se
O SR • Ol!CU : Clrurglllo quand o ba~-ta Batnlhuo, mas hoje não
j
b
, I
D
to
I d:M
arran am com .suaa ervas e curan e f OS. e·
h.. senão um destncamen , que va o. ara- mais como jl disse é preciso não ahrlr exem
nhão e que não leva Cirurgião, por Isso que elle I '
t" todO n! as Camarns es '"
P o, porq ue en 11.0
.... o · no
Clcll com o casco do Corpo. Os escravos, que
, h
b d
,
mesmo Claso e n' o a tao-ta a uo anela e
j9. nllo são tantos ijuaotos havIa em outro tem.
dinheiro para pagnr todos os ·l !unlc!p[os, Por'
!lO; o anno Ptl.sslldo se me apresentou 11m map- tan to. ou não abramos o exemplo, ou então
P4, do qual constava e:dslirem cento e tantos:
teremos de deferir 3 todas ~s aupplleas qu<os mais dcsappateeeram, o como, não sei . O
bão de succeder-se em cardum es,
cur3t!vo dos pobns del'e ser feito á cusb da
O SR. EI· ... XGtUST ... : - Se a Resalucão,
;\t unlelpalldade, e !ul;o qne, como esta e outl""ll!l
como se quer Inculcar, tem por fim esubelecer
dn P l'Ovlocla oio tem rendas para Isso, foi esse
um abuso, não a devemos admlttlr; mas se ei1~
o motivo dl!. Resolueilo, pedindo que ti. Fazenda i! combatida pelo receio de -que se abuse de1l:i,
Publlc3 as auxilie. Não se diga nem passe! o então Dão devemos rue r acw algum, porque
principio de que Jnde ai 'Munlclpalldades são nada ha de que se não possa. abusar. Se ~
pobres; esse prl nefplo nua é exacto: ba :llunl· Fll%eoda Publica concorre parn :lS Estradas Cl
cl p3l1dadcs rnulW'Pobres, no emtaoto o renda mais obras publicas cm os :tfunlelplos .pobres,
do. F azencla P ublica é s ran de; :I. Provinda do como não ha de .concorrer par& esse tlm 't;'I o
Plauhy, é Um3 das qUe! nos dá. o exemplo do utll, como qeeessa rl o! ArsumClntou-se com o
flue digo: os suas Mu nlelpalldades são pobres, exemplo de outras Vlllas, que estilo no mesmo
mas a renda publica ~ boa, apresenta. sempre ColSO; mas iemelhante! argumen to ailo me pn·

I
i

rec8 adml..I,al, A.a Villu da minha Provlncli. a~ um burro alllllte" aua.a S6SIÕe8, me ttendo '
todas têm maia ou meD,<18 rendimentos, e con· a cab~a por urna dae janellaa.
O SIt. ALE.\'CAIt: Sr_ Prealdente, aa o
forme elle., têm Medico ou C1rurgU.oi porém,
quando elles não chegam, vem SDCcorro da C,· Conselbo Geral delta, Prevlnela, att.endendo a pital; mas no Plauhy, quando a Capital 114? que ella do tem um Professor, Ilropoz esse o
.estt em eetado de ter um C1rurlflo, . . . . eonceder uma gratlfleaçio li qualquer hO!ll{-w
biD de ter ali outn.s VllIas! PortaDto, argumen· da arte, que qul m3e Ir para IA viver, e po!"
"tar com 11150, nlLo á argum«mtar com funda· IHa que a fenda é pequella a :Fazenda Publica
meDto. Diase-ae que 11. puaar este IlrecedeDte, lhe dease algum auxilio, eu votaria por IsS/);
todall /la ·MuDloipaJldades fariam a mesma ex(· m_. o que se quer ê erlar um lugar para. ezlstlr
gencla, e que a :Faunda Publica. seria aolJ(~· eternamente. contra. o .prlnolplo das eouSAll, ~
.carregada; mas as Flac.aes da Fazenda PublJ~1l contra a utllldado geral. Isto é uma mania de
crJar lugares afim de rodos &erem empregadoi!
tendo o dlNll to de nDnulrem ou nAo .a e8&115
-t:r.lgenelas, nlo ultrapusarlo os limites da poso publleas. e procurar-se melo de viver á eu~t"l .
.albllldsde dA! Tendas, e ,6 concederão o qu ~ da Fazenda Publica. Os Couelbos nlo trat \OI
fúr de absolu ta necessidade. A' vista pola de.. de outra eou&Il mala do quo aceommodar gente .
da sua afCelçAo, (lue ê o quIS todas os dias estu razlies, parece que não deve haver a mal&
,pequenn duvida em que passe esta Resoluçio. tamos vendo. Isto assim da ~e eonUnuar;
maa como OI ConselbOl Geraes em breve terÁ"
O SR. BoIICE8: - Pedi a palavra, SÓ para tudo á sua dllposlçlo. Iloderoo entio eortar
responder á paridade dos destacamentos. Onde mais lafG'o. Dofxem(IJ pois esta. <Resoluçio
,se sbollram batalhões, .:! que se mandaram. ex· adiada, porque, como as reformas da. Constl·
tlngulr OI Clrur.gJÕts, que hoje .s6 ex.latem nu tulçio " pusaram, um daqui a dous 811.DOS
praças de armas. Ora, nlo havendo neste Mu· os Conselhos a ·faculdade de, com mais conhenlelplo nem Hospital Militar, nem de Caridade, cimen to de eauSD, oeeorl'erem ás SUIUI necessl·
para o curatl\'o dos pobres, por Isso que a dades. Pela Lei do Orçamento j1 as rendilS
Camnra n30 ·tem meios para os estabelecer, estAo dlvldldl\.S, e da. parte Que lhe toca poderA
porque não tem rendimentos, como eu j1 disse, esti1 Provlncla gastar o Que qulzer, e como j ul.
'parece que se lhe deve dar algum auxIlIo, ao gar conveniente ; mas querer j4 crear ·um I-ugaT
monos para ter um Clru'rgtão; e a té mesm.o com o ordenado t e 800$ n. em uma CapItal
)lon'lue é uma das que menos exlgenclaa têm tão pequena, Quando em outras maiores nllo se
·fol to ao Corpo ·Leglslatlvo.
dá tal ordellado, á o que nllo se deve admittlr.
o Sa. OJ.II'ElR.!. : - Julgo inutU esta Re- Se fosse, pois, para dar uma gramleação, e'l
.loluGilo, porque nll5 mãos do Conselho (;{Iral conviria, e aUi mesmo que ,se desaé makl, a t.,
-estt o chamar um Cirurgião, e marcar-lhe li tendendo do distancia, clima e mais circumata.lI.ordenado. Pela Lei do Orçamento, o qunnt.lb· cla3 dll4ueila P rov lncla; porque certamente U!'l
tlvo perteoce 11. eato. Provlncla para 9n l ua4 bom Clrurt;lllo nlio quererá sahlr da Capital ou
.despe18s locaes; é, erelo eu, de 12 contos d" da Babla para:lr para por uma. pequena qua,nrils; logo, tem o remedlo na miio; e se h!'tij Ua; s6 ae fOr albU!!l cl!arla.tio, que em vez
.de nppUear essa. sommll toda para. outra coula. de curar.
alnd" matar mais gente do Que
tire o Conselho Geral della a .parte que quhe; a. que monrerla pela lua talta. Nlo tendo mais
.dar de ordenado ao Cirurglilo. Eu yejo, Sr. outro Dm a Re!loluçiio mala que erear um luPresidente. multas Provindas estarem fazendo gar novo, nilo voto por ella.
srandes despczi1s. que nunCi1 se reprovam; nu u·
O nobre Sellador mandou ;1 Mesa o
C,\ me esq u ecere~. __ lO nobre Orador nlio 101
sogulut(!
ouvido por um breve espato). ,JIulta. Prema·
.elas Um feito graades despezas IiUpertIUU; eu
.estl\'e em uma das mala prlnelpaes, que ,l.em
llEQtlCII1WE:M:0
'felto quantas obras quer . Fez um palaclo para
CllSa de ordens, etc. , e ntretanto que a Junta dol
Requeiro o adiamento .tê .e dbeutlr a Ler
Fazenda esl:l. collocada na. cocbelra do Pala~1::l
-do Governo, com n mnlor Indecencla; porqu~ do Oreamento. - Alerlear.
!8
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Foi apoiado, e entrando em dJleue- teu ~"l a debar plI.SS4r; P~r.L Que ha de pois o
elo, ' foi sem impugnação alguma Ap' SenlLÓo oppor-fI8!
O oS&. BOllOt:II: - (:(Imo, Sr. Presidente, ha.
provado.
,Entrou em discussão a Resolução so- de sahlr do Corpo Leglalatlvo uma R ~olnctlc
br~ ouua do CoDsel.ho Geral da Pro- p.rlncJp&lldo por esta maneira (leu) _ Se a
"Inela do IRlo Grande do Norte, el .. emendarmO! é preciso que volte li. Caman. doa
"f&ndo & Freguetla a povoação de ra- DeputAdoe, e 111 flerá rejeitada; aaslm ê IlI j·
pari, começWldo-ae pelo 1° artigo.
Ihor cahlr IIQul, do Que esperar a eonsequencll\
da emenda, Vl8to que a(Juella Camara, como
O SI. BOnGM: - (Fi!z uma breve observa· JII. dl8se, estA no IIrmo proposlto de alo admlt·
tlr emendas. Deus lhe nlo tome em contas de
çlo, /lue não foi ouvida).
semelh&llte expedleote. Será deeaJroso para o
J ulpdo o debate suffl cJente. tol pro- Corpo Lgt8latlvo plLS8ar da mallelra que ~ta.
posto o /lrtlg1 li votação, e não pauou, esta Resolução; e para Que ê isto! Para. muJ::.l"
ficando por cOllsequencla rejMtada li. as térlas. de cuja mudança nenhuma nece!!Unde vejo: o Que ê Isto sei eu, 6 Que os Sr~ .
·R HoIuçio.
SegullHle 4 dlscUSBAo de outra Ri:' Mestres Querem neste tempo Irem dlvert lr.ec.
solução do mesmo Conselbo Geral d~ e por 1880 ê que aleram essa representaç.lio,
Provinda do Rio Grande do ~orta. qu ó para commOdldade proprla.
A9slm como Dlo vem mal ;1 Naeilo, tamb~·.'
marcnndo o tempo das ferias nas auiu
de prlmelrl19 lettraa e grammatlca. la- lhe nlo vem bem algum, e nio reeonbecen.!~'
utilidade alguma Desta Resolnçlo. por la80 e
Una.
pelo defeito Que tem, e que se nl0 pOde re ne!o SII. BORGES: - );'0 pN!3.mbulo /! que vem dlar, voto contra ella.
:I. descrl pçll.o du aulas, mas eu não posso con·
O Sa. C.unrao DE C.\llPOS: - Eu creio
vi r em semelhnntc pl'e:l.mbulo.. Tudo Isto ~,J !Jue :I. Camara dos Srs . Deputados lIilo ba de
consequenelns do tlrme proposlto da QamJJ':I. ter uma observlUlela tAo tarla.alca, Que se 9~
dOI Deputados de não emendar as ResoluçõeJ emendar a redaceão, delJ'e por Isso de a aI!dos COllsel bos, ainda eonheC(!Ddo que, comlJ provar. e por cOD'equencla parece-me que 80l
esu., não devem Ir de .la] maneira. Isto, da pode emendar. Eu creio Que o Conselho sab.l
t6rma que está, nio deve sahir do Ido do melhor o tempo em Que esroa férias 810 D'!lls
Corpo LetlSlatlvo: voto contra a Resolução. c.onvenlentes; lá Isto pa980U pela outra camanito sÓ porque ti uma versonha, mas mesmo ra, Que nAo se OPPOl, e por luo motivo algum
porque não posso saber Qne fim tC!m esta mu ha .para aqui a fazermos cahlr; emtlm, a Cadanca de férJIU.

mara. decidirá.

..

voto tambem
O Sn. BORGES: - Eu cuido que nesta pa rte
contra a Resolução, ISIIO do férias ordlnart.. ;;, .. I)utn Camara sustent4r4 a sua farisaica ohe para a mudanca dellas li! neeessarlo lIeto le >IIervancla, e tanto mostra., Que deixou l' pas.
slslatlvo! Melhor era Que o Conselho se oe- sar Jsto :t!slrn, plI!'(]ue assentaram Que nio decupasse com eousu de Interesse da Provincla, viam emendar; mas nÓ!! nii.o IL devemos delzar
e /le delzasse de tastar tempo em nlnharla'J . passar assim, del'emos lazer-lhe UtttIL emend3:
Se OI mestres Querem tirar llS Qulntas-felras porém se a fiz ermos 'f'UDOS eablr debalJ:o dessa
&OI rapan ou mudar D!I Jértas, tirem 011 mu· Ilusterldade faTlaalca.
dem, mas não ven.bam com Isso e outr.. b~·
O SII. ALnnIA r; ÁlJItlQOEIIQtJE: -. Eu
gatellas oeeupar o CorJlo Legislativo.
DAo posso convir nlaso de emenda. 0.40 se tem
O SR. CAJUrmIlO os CAlIPos: - ·Eu tou d~ reprovado tanta Res011lelO! E' ~o Jeao·
opinião de Que passe a Reaolueão. Que locom- preciso para dar ti. entender a06 Conselhos Que
modo tem a iNaeãD com Isso! Os que éSt!o no! devem oeeupar·., de eou84$ s~rlu e Importa.tt·
loeaea é Que aabem dll necessidade. Convém tes. e nilocaatarert o tempo em IIlnhal'hl', lat.I)
neaM Proflllel4 que u férias se mudem: mu- 1140 tem outro 11m mal, qUe uUlldade Jll,ra OS'
dem.,e, dlUo nenhum mal resulta li NacliJ já maudrl/Sea dos Mestres; 111.0 é oMecto de gas·
ella pas'ou pela outrn Camara, que nito b~l. tannoa tempo.
O SI. ÁtntlQUEnQOE:: -

Eu

SelsiiO de 3 de Setembro
o S•. OU\lElB.A;

O

nobre ·senador labOr.)

em um equivoco: a Resolução não quer favo-

recer os Mestrea, antes quer restrJngll-oa; atteuda bem o nobre Senador (leu), Isto é, trata
de restrtng:ir 88 fárlaa maiores,
Julged~ .. ·materta Bll'trlden,temente
discutida, foi a 'Resolução proposta A
votaçAo, eoAo panou,
·Em seguida entrou em dlscuSJI40 a
Rcsoluçio, sobre outra do mesmo Con·
selhoGeral da -Provinda do Rio Gmn·
de do Norte, dividindo em duas a Freguezla de ExtrcmO'l, a Qual juIgando-ae
. deblltlda, sem Impugnaçiio foi l\pprovada para $ublr A Sancção Imperial.
Dada li. hora, o .ar, Presidente marcou a ordem do d'i-a; I", o projecto de
Lei qn~ Iguala oa Balarlos dos otflclaes
de justiça, de todas as Camaru; 2·, as
emendas ao Codlgo do Proces90; 3·, a
continuação da dlscuaaAo do IProJecto
de LeI que altera. arguos artigos do
Codlgo Penal; -4., as mais oRe!lolucões
de Conselholl Gera.e!l, já designadas na
sessão pre<:edente.
Levantou·se a Sessão ás 2 horas.

I'l

Duar :lo hlll'Cr DlaTlos durante a proro·
pção da Asecmblêllj e depois de se
lucrem algumas obser,vaçõcs, resolveu·
se que nio houvessem mais Dlarloa
ihl1jU1te esta lJ'e88ào e que o Sr, Se!Dador enC4lTegado da dlrecção dos
IlleIImOll Dlarios partjclpaase IstO"
mellmo ao emprezarto.
O Sr. Santos Pinto requereu que
se dispensasse 11. tmpreado da Resolu·
Cão acima transcrlPta. e pedlo a urgenela para se dlscutJr ImmedIatamente a
mesma RellOlut::ão; e propond()06e eBw
requerimento.4 vntação, foi approvado •
'Entrou portanto em 1° e 2° dlscussilo
" Resolução sobre a apuração das 119·
tAlIpara a eleição dos Vereadores da~
Camatas M'Ilnlclpacs õ e julgandCWIediscutida a sua materla, ·rol approvada.
,para passar á 3", a qUR! em co.ns:!Quencla de o Sr, Borges haver pedldl)
a .urgencla, o Sr. Pre8'ldente declarO'.!
que -teria lugar na Sessão seguinte.
Primeiro 1Jarte da Ordcm do Dia

Entrou em I" discussão o ProJecto de Lei
npre.llentado pela CommJssão de Legislação, qpi!
IgUala 'OS salarlos dos oftlclaes de justlt::IL das
SESSÃO EM 3 DE SETEMBRO DE 1832
Comarcas de belroa.·mar; e julga.ndo-se debatida
a sua materla, approvou-se para passar á 2·
.l'1lEBIDE!I"ClA DO SR. lfAllQUEZ nE
r.nr.umure
dlscussllo,

.:DIICflIIl1o do Projecto de Lei ,obre OI l alari",
do, O/liciae8 tJe JlI8tlça d4t ComorClJI m,au""O ,obrc 41 C1!Wl1Id41 pOl/OI ao Projecto do Oodi(}o do ProceNO.
.A'berta a Soosio com 27 Sra. Senadores, leu.se e approvou.S& a Acta da ano
tecedente.
O. Sr. 1" Secretario leu um Ofttel..,
do Secrct.urIo da Camara dos Srs.
DePutados, remettendo ~ &eS\llnte ResoluçA0:
A AssembIéa Geral Leg"l.latlva, 'Re.olve:
A apuração du listas para a f'lelcão dOl
-Vereadores das Camaras .MUlllclpaes, eU:.
O mesmo Sr. 1· Seeretarto propOl
que o Senado tomasse alguma deUbp.
ração sobre se deveria ou uio cont!·

I

Scoundo. parte da Ordem do Dia

Ent'r'aram em discussão aa tres emendas
de novo ofterecldaa na Sessão de 30 de Agostl)
proximo passado ao CodIgo -do Processo, do
Impresso X, comecando-se pola primeira, oU~·
reclda pelo Sr. Carneiro de Campos, e no di)'
curso do de~te orrereceram,se as seguintes
emen~as, que foram apOiadas:
1, do Sr. Rodrigues de. Carvalho: - N·)
paragrapho 1°, SI'Ilva a antiguidade de cada .Um.
No paragl'apho 2° - Ficando dependente, etc.
2·, do mesmo l1!ustre Senador: -1N0 fin
do art. 1°, n.s quae8 reverterAo .etc.
3·, do Sr. CArneiro de Campos: - Depois
das palavras - mais model'tldos - dlga-se que Nquercrcm etc.
C{)nclnIda a discussão, foi approvada a

sel".o de • de Setembro
emeDda em ambaa U IUU partes, tom ai luh· emelldaa rHlIeoth .... Acima tr.anscrlllW.
Serulo-tle a ~da ·Impresaa oUeredda
pelo meamo Sn. carneiro de Cl.JJll1OB, a qual
Um otUClo do Mlntltro do Imperla, remetdllldOile por dlscuUda foi appronda,
tendo aancclonlLdo 'Um d08 autographOll do D.:>iPassou-se a dlstuUr a. a" emenda Imprea8a creto da Aaaemhléa Geral Legislativa, que IIr·
· orrereclda pelo Sr, Almelda.e SJJva, e apl'&- den. que as Vlllas de Campos dos Go)'tacru:eJ
lIentam'lIe ae seguintes emendas, que foram e de S, Joio da Barra, com aells · f'eBpectlVc>3
apoladaa:
term08. fiquem pertencendo A provlnc.ta. d,)
I", do Sr, Vacollde de Congollhu: - De- Rio de Janeiro,
'pol, da palavra - lIuapelto - acetesoonte-se:
Um Ottldo do Seeretar:lo da CamAra dos.
- ou tOr parte etc •
Deputado,a partleJPf,ndo q~, ,Por otUclol do.:;
.2", do Sr, -Borges: - Quanto &O Juiz M:l· Mlnllltros do Imperlo, Marinha e Guerra, qu~
nlcl.pal, dlga-se - o do Termo "lDalfI vizinho: acomp;1llb.tram 08 respectivos auto&"raphos,
Dada a .hora, Ceou adtada etlta dfllcusaioj COIl8~ Haver a JlegeJIcla em Nome do Impe·
e o Sr. Preeldente marcou para a ordem do rador Sancdonado OI doua Decretos da Asdia! 1-, -ult1ma dluuldo da. 'ResoluçAo approv!. sembléa atrai, sobre a t:lJ:a~lo du Forras "t'
vando u peD6Óf6 concedldu a D. :Maria AI. Mal: e Terrtlltres, para o anno financeiro pro-vares de Almeida e AlbuquerQue e a D. Ge- xlmo futuro: wlm como duas Resoluções ;
llovaVA Candlda do Nascimento Peçanba: Zo, o uma crl8lldo .aa Ca.pltal da Provlncla c!1!
parecer da Commlssio de LegIslação uerca d~
PI4uby uma cadeira de rbetorla e outra de
um ofnt lo do .MIulaterio da Julrtlçaj 3°, ulUm.t phllo.:>aphl. e m.arcando-Ibe o vencimento; ~
dl scU8Sllo da. Resoluçii.o, acerca da apuração d ~5
li. outra sobre a divisão dos elIlohlmeJItoe peloi
lJstlta para as elei~ões doa Vereadores d&.ll Cll.·
O!fic!ae.e das Secretaria.. de E$tRdo.
matas Munlcipats; 4°, ertg:lndo em Vflla a PI\voaçlo do Curato de -8. SebasUào da Ba.rr.l
Ficou o Senado Inteirado.
Mansa da Provlllc!a do Rio de JlUlelro: !',
tontlnu.ocão da dlscuasão adiada pela bora e
o mesmo Sr. l ° SecretllJl"lo apreseutou
mal9 materias j4 deelgnadu na. Sessão pn·
um requerImento de Eatado Maria da COlIta
cedente,
e Abreu, redamando a .lJ.tteD~O da Assemble.\
Levantou-lle li sessio ta 2 boras da tarde.
Geral, para que, dllpell840do-lle Da dlllposlçi1o
do art. f5 da lei de 5 de Dezembro de 1830,
Possa o supplente 8er nomeado oUlelal ef!actlvo
da Secretdrla de Estado dos Negocios
SESSlO EM 4 DE SETEMBRO DE 183%
da Justiça,
.
1'IlEIIlDENCIA. DO 8R. JUlIQUEZ

DE

JYnA:lIJIUra

FOi remettldo '" Commlaslo de LeLe&1slação.

DÍlCIU.40 d!! Rc.to~u.ç40 approtlclndo "1M pn
1410 - lHIClUIfW do RuoluÇdo .obre (I ereiç40 dOI VerCtldorcr dai Oammw Munido

j)IlCI-D1ICIU. d"o 6a .R"olu~ erlglndo e'"
VU/a a Pouoaçlfo da Barra MaMa d4 Pro·
I1fJWia rUJ Rio rk lanelN1 - DuCUl. tJo do

Apresentou mal, a tol ha do subsidio d~
SI'I, Senadorell, no quarto mez da presente-

Seadn.
Ficou .ohre a Meu.

Projecto de Loei l Offl 11 aI/ereção 110 Codigo Penal.

Primara parte d4 Orlem do Dfa

Aberta 4 Sessão com 33 SI"1. Sena·
Approvou-se "m ultima dlacuaslo )lata lU·
d are$, leu-lle e approvou-se a ActD. da blr li 8ancção Imperial, a Reaoluçll.o approval\.
IUltecedente.
d{l lIlI pen5Õee concedldu a D. iMaria Alvares
de Almeida e Albuquerque, e fi. D, Gen6roSll.
o Sr, I " Secretario deu conta do 80111ah Candlda do Nascimento P.fi:anha,

sessão de 4. de

Continuou 8 P dlacu&!Ilo do parei:er ela
Commll1Ao de Leglala!::'o, 101m! um omelo do
exJolJ.nl8uo da. Juatl!::a, acerca. de um requeri·
m en to de José ilIypol!to de Araujo, Serventua·
210 do O!!lelo de Guarda Mór da Casa de Supplleaç!l.o, que -llcou adiada na Se&!!lQ de 31 Clt
oPl1n~s,p loalJlt OlHlp"ttOilnr ;) 'QUlntn o~so:W
a materla, approvou-se o parecer para passar
.. ultima dlscuss!o.

~etembro

.ttppreul,a• .otfeJ'eelda pelo Sr. Borge!l; ~
lull:"lUIdo--ee discutida. Q. lDAterla, lIa.o p:LSSOu ;i.
emenda lupprCfl81vo. fi approYou-ee o art1l:0.
Serulo-ee o art. 3' , o qual dfl)<)h de discutido, propoz.llI .. votaç4.o, I 1110 tol apprn·
vado.
·E m aqulmento eD.trava em dlacllISi10 Ci
arta, 4", 6· fi S", OI guaes, depois de ee jull::.I..
rem dlseuUdos, loram approvadOll; lendo ano
nal approvac!o o prOjecto para passar 4 ultl·
ma dl scuesAo,
8etún4 porte da Orckm do Dia

TtTcelra parte da Ordem do Dio
Approvou·ae, para subir , ·Saneç'o Imp':-'

Entrou em ultima dl&cusslo a Resolução rEal, a. Resoluçlo sobre outra do Consclho

à~"

sobre I. aptlnçtto das IIstaa para a eleição dos
Vereadores das camaras Munlclpa.ee, e Julgan·
dCHe ~ebaUda a. sua. materla, 101 approu.4a
para. subi r á. Stlncç10 Imperl&!.

Tal da Provlllcia de S&IIta catlt.arlna. deu>!"
ue.:c&lldo do Tomo da. Cidade do Desterro .ulll
terreno paTa ser Incorporado ao Termo .la
VIlla de ~oesa Senbora. da Graça do ruo Jl!
S. FrAJI:dsco XaYler do Sul.
Entrou &DI. discussão ao .Resolução sob!~
Ouarto porte do Ordem. do Dlc
outra do mesmo Conselho, autorizando o PI'taldeute da Provlncltl. para lJl.andar levantnr o
Foi C1pproV:ul1. em l' e 2' discussão, em
mappa. topographlco -deUa; e jull:"ando-se 1.1 ('.
cada um dO I seus artigOs e em geral, para.
batida a. sua. materl:a, propoz-se li. votatiio epnssar .. ultima., :l Resolu0;4o erlglndo em VII·
foi .rejeitada.
la. o. povoaç30 do Cunto de S. SebasUiio da
Segul~ae a di!CU8Siio da Resolução, lobre
Barra Mansa da Plcvlncla do .RIo de Janeiro .
outra
do Conselho Geral da Provi nela. dI:! Ala·
Contlllllou a dlscuuáo da a" emenda im·
pressa, ottereclda. pelo Sr. Almeida e Silva. &"óas, criando uma ClLdelTa de prJmelr3.S letra!!
que ficou adiada na. SessiO anterior com duns na pov~çli.o de CururiJIe do Termo d'" V11la
emendas manuscrlptas, oUerecidas pelOl! Sra. do Podm, e entlo o Sr. Oll"fel.ra. oUe~eu a.
Visconde de Conl:"onhl8 e Borses; e julgando- sel;ulute emenda, Que foi apoiada:
se Afl.1 discutida a materla, propoz·se .. VI)·

kDepolB da. palavra, -

conformidade ~

tacA0 a emenda Impressa e não p:lssando, jul· aecresuntHe - da lei. dt! 15 dt! Outubro de
g-aram.ae prejudicadas as outras duas emen· 1&21 -; 8apprlmld.. &.11 palavras - sobre.m .,

....

Depois de se fazerem algumas obae"a·
ç6és sobre deve rem ou n10 passar por oulra
dl!cuss1o estas emendu, re!lolveu-se que nAo
tivessem outra discussão, em cousequencla do
que appro\'ou-se afinal o ProJecto do COdlgo
do Processo, tom 1:1 emendas Nspectlvaa; e
remetteu-se tudo .. Commlsslo de Red.cçio.

Bezta p4rte da OrdCIII. do Df4
Continuou a 2' dlscusa40 do art. 2· ~o
Pl"OJeeto de Lei que trata de alterar o COdI.;o
Penal, Que ficou adiado na SessAo de %1 d.!
Agosto proxlmo plliôsado, com uma. emend,],

leI. - Lfdz INt ~ OIf~To.
CODC IUlda a dlacusaio, tol aJlpro'I'Ada .a nt·
solução com a t!meqda a alia. oUeredda, arlm
de se remetter á camata dOI SfI. Deputa.los.
l'u50u-ce a dlBcutlT a Reaolutio, sob/~
outra do mesmo Conselho Geral, criando na
Cidade du Ala&ODcI uma cadelra. de des~Dae
hlstortco, e de a.rcblteelurt. civil, e depoll J~
se Julsa.r dlacuUda a matel'la, "rop(l:Z-se , v.:-taçAo e tol reJeitada.
Appro'fou-&e, para 8ublr I. Sanctiio 11l~1rlaI, a ResoluçAo, _obre outra ·do Conselho.Gerai da ProvInda de Qoyu, criudo pfovlsOflil.
mente uma -escola de primeiras letras no ar·
ralal 110 Porto Imperial, elll.Quanto nAa se "do

Sessão de 5 da Setembro
ta; e dUas da Provinda da ParabYba do Nor·
ja, crlOlldo na Povoacão de Tllmb:1u uma
escola de prfIllel1"ll.ll letras pelo metbado do
ensino matuo, 2", fazendo extensiva áquella
Provlncltl Il Resolução do Conselbo Geral dI
Pl'1:Ivlhcls de S, Paulo, sancclonsds por Decreto de 7 de Dezembro de 1830, sobre o srstema de medidas.
SeguJo-se a ,Re&:IJuClo sobre outra do C:IUselho Geral da PrOVfncla da Paro.hyba do Nor·
te, fazendo extensiva Aquellll ProvlncJa a p,.e.
solutio do, Conselbo Geral da Provlncla do
SESSÃO E.\I 5 DE SETE,MBRO DE ldJ~
Ma.ranhilo, sancclonada por !Decreto de 11 de
Dezembro de lSaO, sobre a Pollcla de paz; e
então o 8r, ROdrigues de Carvalho mandou a.
Mesa o seguinte ReQuerimento, Que tol npolado:
-,Requeiro que esta Resolutão com .n qu~
DiçGU~srio d8!1 RtJ3011lçõel dlD ProvmcilU de
(}(I!JO.:: e ParMlIba 8011re c creação de C11· passou etc, n
drefj'(J!l de prlm.ell1J!I Icttl1J! - Dl.lcuIsiio
O Sr. Presidente 101 8ubstltuldo por aJ·
tf() projcclo de lei 8011re o conce88ão .d~ guns minutos na cadeira da J)rilsldencia pel:>
carlas dc "atul"IJ11z<zç40 c e8trangwo!l.
Sr. 1 Secretario,
,No melo da discussão do .Requerimento
Aberta la Sessão com ao Srs. Sena· aclma, o mesmo Sr, Rodrigues de Carvalho
dOl'es, lcu"lle e approvou-se a Aeta da apresentou e seguinte additamento, Que tamanterior,
bem foi apoiado:
"'Requeiro Que fique Ildlada a Resolução
o Sr. l ' Secretario leu um otrlelo do Se· etc."
cretarlo da CAmara. dos 5rs, Deputados, p,,".
Condulda a!lnal a discussão, propot~e 4
tlclpando a eleição da Mesa, Que deve ser'/ir votacão o .Requerimento, e nilo passando, julgou.ose 'Prejudicado o adiamento; propoz-se ded urante o presente mez.
pois a ·Resolutiio e 101 rejeitada.
FIcou o Senado InteIrado.
'Passou·se a discutir a Reslllução, sobre
outra domes!ne Cllnselho Geral, crinndo na
O Sr. Presidente declarou Que estava
Capital dl\QuellA Provinda uma eadeira de
bre ti. ltfesa a Folha do Subsidio dos Srs, ~" m~thematJca; e julgando-se discutida a sua
ila.dores no presente 'mez; e ,propon<lo-a 4. a.,· materla, IlpprOVOl:-se para subir â &ncçilo ImJ)rovaçlio, tol approvada.
perial.
-O Sr, l O Secrcta1'lo leu dous OUlel09 do
PrJnI.Cira porte da Ordem ao Dia
Ministro do Imp'!rio; o I" remettondo as eõpias dos Decretos e mais ordeus Que se 1'oqulEm sesulmcnto entraram em discussão e sltaram, llCerca .::~ Sesmari a, que bal'la :31do
foram appro\'ad!l.S em cada um dos artigos E concedida a ,EI~uterio Delfim da Silva, e de
em geral, para subir A Sancclio Imperial, a~ que :pede a prop riedade a Camarn MunIcipAl
seguintes -Resolu~õcs sobre outras de COD9~ da Villa de Valença; e o 2', Temettendo sanelhos .Ger.o.es: quatro da Pr ovl ncia de Goraz: clonado um .:ios l1utograpbos -dia Resolução da
l ' crfando uma escola de primeiras let ras no AsseJn1:llél1 Geral Legislativa, que auterlza o
A;ra.bI de Anlcuns; 2', criando uma escola ~o Governo a mandar p(l3sar carta de naturallzaprimeiras letrns no lugar denornl nall:o - Saco cão ao Padre Angelo Maria Cnmponeschl, Da··
co - do Julgado de Arraias; a' , elevando a tural da Italla.
240$000 o ordenwJo das Mestraa e Protessoras
O 1° omelo fo! 1'emettldo li Commlssiio de
do EuslllO Mutue; 4', crJando um Botlcarlo no Legislação, com os document os respectivos; e
liospltal de Caridade de S. Ped ro do Alcantil.· do 2° tlcou o Senado Intelra<lo.

!&chUll' vara ella li transtereuCla da cscoia
<do NaUvldade,
Dada /I. hora, o 5r, :Presidente de!lsroll
,Par/l. a ordem do dia: 1", ai Resolucões sobe;:
outras doe Conselhos Geraes, já .:iealgnadas
.!l1Ul 88SSÕes preeedentea, até ao melo dia; 2"
o iProjecto de Lei, autorizando o Geverno a
conceder cartas de natu ralização,
Levanklu·se a Se6siio ds li horas da tardp..

te~

6

s"
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Continuando a 2' dlscusBilo, (lue ficou
adiada na Sessão precedente, 40 art. 1', do
Projecto de Lei que determina os reQuisitos
ros, Que a reQuêrerem; e Julgando-se debatida necessarlos para se conceder carta de . natura·
a sua mll.terla. approvou-se para passar 4 2° Hza!)do nos estrangeiros, que a feqUCNlrem; o
dlscuss!l.o, a qual teve lugar Immedlatainente, Sr . .Borg~ mandou á iMesa as se(Ulntes emencomeçandG-sê pelo art. 1~, Que por dar a bora dll:j:, Que toram apoiadas:
~Pa.ragraDho i' do art, I.' SUllprlmaAle a
tleou adIado.
O Sr. PresIdente marcou para a ordem do excepção. "
"A1't, I' , pIll'açapbo 5.0 Supprfma-se a
.dla: l °, o :ProJecto dê Lei que Iguala OS salariO! dos attlclaes de Justiça das Conlarens de ulttma parte do paragrapho...
Finda a dlscUSIIão, tol approvado o artigo,
beira-mar; 2", continuação da mnterJa adiada
pela hora; e h:wendo tempo, trabalhos de Com· salv.as as emendas, e propondo-se á votae,io as
duas emendas, não passara-m.
mlsaões,
Scgulo-se a discussão do art. 2', ao qual o
Levantou-se a Sessão ás 2 horas da tarde.
Sr. Borges orrereceu a seguinte emenda:
Art. 2.' Supprlmam-se todos os pa.ril;ta·
pb06, menos o 5'.
Sendo a·polada, entrou em discussão, no
. melo da qual o Sr. Alencar mandou á !Ilesa
o seguinte requerimento:
SESSÃO Ele 6 DE ,SET·E,"IIBRO DE 1832
Requeiro o adiamento da lei etc.
Foi apoiado c entrou em dIscussão a. sua.
l'fiF.BfDE:O>CI'\ 110 SR. lU.RQL'F.7.
materla, e Julgando-se esta. suIYJclentewelIte
debatida, propO:1:-SC o .adiamento á yotat:iiD, e
D is Cl/.sSlio do Projccto (Ie Lei Bolire oBsa.?a.rlos ficando esta empatada., o Sr. Presidente dedado, Oflldacs de Jusliça das Comarcas dl1 rou que, na !6rma do Regimento, ficava. adiada
lleira-mar - Discuss(!o do projerlo Bolirc
esta dIscussão para li. Se.ssão seguinte.
a concC8l1do de carta dc natural/zar;do aOI
O Sr, Secretario leu um Olflelo dO ' ){lnísestrangeiros.
tro do Imperlo, participandO Que as tribunas
da CapeLla Imperla~ se acharão reservadaa
Aberta a SesSM -com 29 Srs. Sena· para OS Membros do Col'Jlo Legislativo podedores, leu-se e &pprovou·se n _o\da da rem dellas assl3t1r 4 festlvldade que na mes.anterior.
ma eapeJla se ha de celebrar no dia 7 do corrente pelo melo dia.
Entrou em 1° discussão oProjeeto de Lei,
·determlnando os requisitos necessarlos para se
conceder earta de naturllllmção aOS estrangei-

I

Primeira flIlrk da. Ordem. dO Dia

Ficou o Senado Inteirado.
'Entrou em 2' dlsc\l5são o 'Pro,kcto de Lei,
aPresentado peLa Commlssão de Lerfsla.çdo,
(lue Iguala. os salarlos dos Ottlclaes de Justil:a.
da:a Comarca.s de belra·mar, começandCH!e pelo
srt. l°, ao qual o Sr. Oliveira. ottereccu a !egulnte emenda, que foi apoiada:
W,Ao art. l°. Fica revogado o Alvará etc."
Conclulda a dlscusslio, approvou·se o artigo na conformidade da emenda..

gendo a ultima parte da. ordem do dia
trabltlh08 de CommJssões, o Sr, Presidente
convIdou os seus llIustrea Membros para se
recolherem aos seul gabinete!! e suspendeuse a Sess40 ti. meia ·hora depois do melo dia.
.A's duas horas tornou-se a reunir o Senado; o Sr. Presidente deu para II ordem do dia
10 do corrente: 1°, discussão do adJamento da
Segulo-se o art. 2°, que!ol approvado; lei de naturalização, e quando n1i.o passe- consendo atinai approvado o projecto para passar Unua iIl SUII. discussão, 2", ultlma dlllCussAo da
Resolução erlglndo eDl" VlUa a povoaç!o cio
.4 ultima dlscussAo.

i46

SC!lS!o de lO ·do Setembro
Silva Lisboa, Otnelal Alalor da Secretaria do
Supremo Tribuna! de Justll)8:, pedindo uma
IntMpretaeiio nutbenUCll ao art. 40 da lei de
18 de Setembro de 18..'>8, fia parte em que dttennlDa que, podendo 8er• .!loJa ' tormado ('lU

enralo de S. Sobaatllo da Barra Mansa desta
Proylncla; 3", uIU-m:l discussão do :p1l'T~r da
Comm!s&~ de Legislação, sobre o ofllclo do
ex..Mlnlstro da JusUca, IlCeJ'C!l. do rllQuerlmento
de José Hypollto de Arauio. ser ventuarlo do
Olllclo de Guarda Mór da CllfIa da Supplloa.ção; to, ultima discussão do Projecto do UI,
sobre '0 Juro convencional e, havendo temPo.
trab;l.lbo de CommlssÕfll.
l..<!vllntou-5C a Sessiio As duas horas da
tarde.

Direito o Secretario do mesmo Supremo T;:·
bunal.

Foi remettldo â COIlUl'lJuio de

L~;!sla·

çiio.

Consultou enUlo o Sr. Presidente a.o Se
nado Quando se de\'la receber a 'Deputação, a
que se rerero o ottfelo acima reterldo; e depois
de a1sumas observ~ões resolveu.eQ Que a

SESSÃO .EM 10 DE SETEM!BRO DE 1832 Deputac-lo tosse recebida lia Sessão seguln.
te pele> melo dia e Que assim se põU'tlclplUS8
,

IDe!ID;l

Camara.

VIeram á Mesa os sc,ulntea; pare~rt>S;
DiBcusrdo do projecto ,obre naturalizoaçtIo dOI
tr!rallge'irol

1.· A Commis!lão de Fazenda, tellllo 1':;3..
minado a proposta Celta -POr uma CompADbl'l

J)ara ' aprovelbomento do terrt'llo dlnnumtlno

.to.

Aberta a Scssiio com 30 Srs. SenAdores, lell-5C e approvou·se fi. Acta dll
:l," A CommlssM de Constltuleão. a qu(.'I!;
anterior.
o Senado mandou remetter o projeckl (1'1 nr.tu_
rnUzação dos colonos de S. 'Pedro do Sul ete .
o:rCOIf:XTE
1F0ram ambas :I. Imp ri mir, par:l. entrarem
Da ordem dos trabalhos.
o Sr. 1· Secret::t.rto leu OIS seguintes otrlLembrou ent'-lo o Sr. Presldetltc Que cl'a
elos:
mister nomear-se um Membro para a Commll>1." Da C3mll.r,t dos S~. Deputados, rem(!t. silo encarregada de exame dns ccntns do '!lutor
tendo as contilS do Tutor 'Imperlal e sollcltaD' Imperial, (!rn lugar do filllecldo Marq"": dI)
do a designação do dIa, hora e lugar para .ti. S. Ama.ro, e .procOOend~sc a escrutlnlo, ficou
eonforenda das Commlssães ·Espee!nes ile am- elel,to o Sr. Visconde de AlcantILra e'Cl 11)
bas as Camarns encal't(lSadas do eXII:me das V:ltos.
"
mesmas contas.
Primeira 1)/lrtc da Ordem /lo DIa
Ficou o Senado Inteirado, resolvendo-so
Que os Membros da Comrolssão CObriram enEnlrou 110V:lmeute (!Ul dlscusado o Re!)ul'tre s i a tal res~lto.
rlmenta do Sr. Alenenr paTII. t1car ad!3.10 o
2." Da roE!Sm::a C.troara, pedindo 11. !l'eslgna- ProJecto de Lei sobre a Daturalizaç40 dos es·
~ão do dia., hora em que o Senado r~ebe:r la trangelros até !l Sessão do anno seguinte, o
uma sua d&put3~:io nos termos do art. 61 dll Qual requerlm1!uta h:n'ln ficado empatado na
Constituição, ~cert:l du emendas postas 30 Se!são precedente.
Projccto de Lei sobre 411 rotonnns da mesma
Entretnnto o Sr. Rodrigues de Cnvalbu
Constltulção.
mandou fi Mesa um outro requerlmcnto, Que
Ficou o Senado Inteirado.
depois de alguDlM obsen'açõcs, ficou pafl\ sp.r
3.· .Do Sr. Marque: de Baependy, partlcl· tomlldo em consldeNleã.o depois de se deJ:b(!pando Que se aeh:lva de nojo pela morte ~~ rar sobre a materla em dlscussilo.
seu cunhado O Conde de VIIJIl Nova de Sila
Findo depois o debate, nio pusou o adl:l
menta requerido pelo Sr. Alencar .
.F'Ieou o ~nado Inteirado é resolveu·se
1'01 entAo lido o 8l!gulnte requerimento
Que, aegundo o estylo tosso desanoJa,do.
do Sr. Rodrigues de CarV3.1ho:
Flez tin31mente prea8nte o mesmo Sr. Se·Proponho que este Projecto vi . A Com·
cretario um ' requertmeukl de loio GllfIpar da Infuil.o, etc."
p

J"'.

· Sdasllo de H de Setembro
Sendo apoiado, depoJ! de dlseutldo tambem nlo rol aPPJ'ovMo.
CoDUnuoLl partaAto a discussão do ar~l
KO 2° do Projccto de naturaJlzaçAo com unJa
emenda apoiada do Sr. Bor.geB, que na Se!8ÜO
precedente havia sido Interrompido ·pela sp~
senta.ç/io do rCQuerlmeuto de a.dlamento ac1ma
tranaerlpto; e no progresso do debate vieram
mals , Mesa as segulntea emendas, Que !0I'''I"l!
apOJadas:
I". Do Sr. Marquu da Ma11cll.: - JJJ I "'
paragrapho ajunte-&e - de qua "varem t!lhos ...
J." .Do Sr. KarQuez de cara.veUa:s:
Emenda ao aN:o 2." .- SlG sujeitos do ··prova do
paragrapho S" etc.
Finda depois a dlscuSSM, appl'OvOtt-5e o
artigo com tOdos os seus paragraphos, e a
emenda do Sr. Marquez de Caravallas; de
sendo approv.adaa as do Sr. iBorges e lfarQ1lcz
de Maricá; ficando outroslm empatada 11 parte da:!' emenda do Sr. Marquex de Caravel!as
relativa :\ redacção da epJgl'3phe.
Tendo entromnto dado 11. bora, o Sr. Presidente mnrcou par.a -li. ordem do dia.: I", a
discussão da mataria. empatada; 2· , a continuação da discussão do Projecto de naturalbaçAo;
a em seguimento as materias jã designadas ua
Sessão precf!dente.
Levantou-se a Sessiio ã!I 2 boras da. t'lrdt'.

a ele!çlo dos Ven-adores das CamBl"M Muni··
clpaes, na qual R~'ução a JtegElllcla, em
nome do Imperador, eODs"'at!o; o 2", remettenllo um ottlclo do Presidente da ProvInda
do MaranhA.o, 1'ela-tlvo ao IlbmeJ'O de Otflela!!;
.nooessarIos na Secretaria do Governo naque;,
la ' Provlacla; e o 3-, remetteado um dOi autographos de cada uma das segulntCll Resolu·
ções da ABsembléB. Geral Legislativa: DJvJdln~
do em duas a FreguezIa da VlIla de Estrewtn.
na. ProVinda do R!o Grande do Norte; pondo
debaixO da InspeeçAo do -PresIdente da Prov!ncla em Conllelbo a Blblfotbeca, estabelecida n(lo
Convento do carmo da Cidade do Maranbac
.e dando varias provfdt'nclas a bem da mesona
BlblJotheca; approvando a pensA0 de Quatro- centos mil réis anuuaes, concedida a D. Marll
Al1'4rt';S de Almeida e Albuquerque, e a :le
oitocentos mil rei" annuaes, concedida a Dona
Generosa. Caodlda do Nascimento p~anba, e·
a seus fllll03 reparUdamente; nas quaee R..e.
soluções a Regenda em Nome do Imperador
Consentlo.
Quanto ao I " e S" ottleias, ficou o Senado
Intelr.ado; e Quanto ao 20 Cal .1 CommlS,;lio dft
Fazenda.
Um oWclo da camara dos 8rs. Depl:tado~,
remeUendo o seguintE!
l'iOlECTO DE

SEss.:m ElM 11 DE SETEMBRO
PII&SIDE!\"CU 00 Sll. lCARQm:z

DE

DE

18~2

JN]I..U[JJUl'E

Disou;&slfo do profecto sobre noturtJUz~No de
c~tran(Jclros - Oomparecimento dfn M-:m·
lwos da Oa11l(lra dos Deputados - DUl"Uf'
'o do Deputado Muniz BarretO . .

Aberta a Sessão com 34 Srs. Senndores, leu-sa e apprOVoU-tlê a Acta da
anterior .

RESOLUÇÃO

~ A Assembi6a. Geral Legislativa resolve:
ATt. I ." A lei de 18 de Agosto de 18:11,
que crIou as Guardas Naclonaes no Imperio,
será cumprld& Com a seguinte &lteraçiío ete. OI
Foi a Imprimir com urgencla par& eL'trar
na ordem dos trabalhos.
Fex, tJn&lmen·te, presente o mesmo Sr. 1Sc<:retarlo um requerImento de Antonio Fran
cisco Lima, contador aposentado da Contaderia d& Marlnba, em que ofierece mnlg um
documento para -seI'" junto aos papeis qUe
ditem respeito á approvar;ão 'CIa sua &P09Cn.ta-

daria.
Foi remettldo ti Commlssiio de Fazenda.
Uma carta do Secretario da Sociedade de
Medicina, remettendo 36 exemplares do Relatorlo dos trabalhos da mesma aocJedail!, para
Tres QCtlclos do Ministro do Imperlo: 1- serem dlstrlbu!dos pelos Sra. Senadoro3.
Foi rt'ceblda com agr&do.
remettendo um autog1"'apbo da ResolutAo dal!.·
O
SI'". Bispo Capell1io M6r, por parte dm.
-do provldenclas sobre a apuração da lista para.
o Sr _ 1~ Secretario deu conta do seguinte

I

"
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Sessi10 de i1 de Setembro

' CoIllDllssão de Negoclos EcdesllUl.UC<I!. man· parte lIuppruIlYa da emenda do Sr. Marqu~1:

. dou 11 Mesa o seguinte

de Caravellas ao art. 3",
Segulo-se ontAo

S' dJecussilo da Resoh·
11. PovoaçAo do Cura!.>
de Silo Sebutllo da BarrA :Mansa; a Qual &')0
.\ Comml.l!84o de NegoclosEco1oilsstk05. 8011lçlo foi sem Impu,paçilo approva4a, p"r,\
e.llmlnou a Rllpl"68entaÇio do ConBoL1l~l Geral subir A SaDecüo Jmperlal.
da Provinda de Q()yaz, que pede etc.
:Entrou em ultima dlsouss!l.o o parecer daFoi Do Imprimir pata entrar na oMClIl dos CommlssAo de Legblllç!l.o, sobre o Re'querlmen·
trabalbO$.
to de José Hypollkl de Ar4ujo, para ser reintegrado DO Ol1Jclo de Guarda M6r da ReJaORDEU DO DIA

l'ABECER

li.

cão erlS'lndo em VilJa

tão; mal! IlnDunclando-se ti. chegada dl1 Dep'J-

Entrou novamente em discussão a emP,lIdil t.o.ção da. C:l.mnf4 dos Sr•. Doputo.dos, rol e!Jt3
110 5r . .l1IU'Quez: de Caravellns á eplgraph~ do recebida pela. Deputação do Senado com il3
artigo 2" do ProJecto de Lei sobre a natunlJ .. formalidade! do e9tylo, to010U assento, f1cand?
zaeio de estrangeiros, que na. 5essão prece- entr&tO.nto Interrompida a dlseuuflO.
dente havia. ficado empatadA na votaçAo; e de.
O 5r. Deputado Joaquim Fra ncisco Alv'l8
pois de sutflclente discussão, tornou a ~a'!er Brallco Muniz Barreto, na qualidade de orad')!"
empate, julbllndQ.se portanto ter ea.hldo :lo da Depubção, tez o seguinte dllcurso:
"Ausustos e DlJõtllsslmOS 5rs. Represetl·
emenda. na tórma do Resimento.
P4SS0u~e então a discutir o art. 3° ;l.] re
tantes do. NaçAo. - A camara doe Deputndos.
terldo projecto, ao qua:! o Sr. Marque: -Ie ca. etc."
ravellas ottereceu a sebUlnte emen!ja, que foi
:FIndo este 4eto, reUrou~ a Deputaçlo
;r.polllda:
com as mcsmD.S tormalldades com que havia
- ,\0 art. 3·. SuppTlma-se depois da pa.l~. sido reteblda.
vro. - dec.!ullndo etc."
COD.Bultou então o Sr. Presld~nte o 5~·
F indo o debate, approvou-se o artigo com nado sobre o Que se devia deliberar a. tal T&;a parte 4dditlva da emenda, ficando empaUd:l peito; e depois de algumas obse"açõe5 o
na votnção 11 parte suppress!vll da m.esma.
Saturnlno fez o seguinte
O art.
depois de discutido, foi appr~
'lado.
Consultou então o Sr. Presidente o Sc,l/l.·
do sobre o modo Por que deverIa ser reeeblilJ
"!Requeiro que se I1Ome!e uma Commlssão)
a Dcpuuu:ilo I]ue sc e~peraYlL da Cama.ra des Especla.J )):Ira Interpor o leu Parecer etc, ~
Su. De.put:..dos; e depoIs de algumas obserResolveu-ss en·tão que se partldpasse fi
va~!!es resolveu-se que tGSse recebIda por outra Carona dos Sra . DeputadOS que 4. reuDlllo 12
de ·tres Membros, tirada. 4 sorte, a Qual de· A.sselDbléll Geral terIa lugar se.;uDda·tetra, 11
cldlo depoLs serem os Srs. Gomlde, Verguelro do corrente. no Pa~ do Sell4do.
...
e Ma.rquez 110 Bae-pendy.
O Sr. 1- S&cretarJo leu um otnclo do ~ .)o
ContIauando lL dlseussi.o do ·ProJe~to cle e.letarlo da Commfsslo LIQuldadora por part3
Ntltura1lZllção, ton.m por sua ordem sem im. do Banco. remeUendo uns hDpreSiOS Para
pUSl!açG.o approvados os arts. 5-, fi". 7° e 8-. serem dlstrtbnldos .pelo. Sn. Senadores .
......0 Ilrt. 9° orrereceu o Sr. Vlaconde de
Foi recebido com agrado.
Carril a segu!ate emendll, que foI apOIada:
Contlnundo eatlo a dlscusalo do parOC1!t""
~Requ&lro quo seja emendado o art. 9- sobre ler reintegrado o lerventuario do ofllcl;)
com a de~laraçio etc . ..
de Gua·rda 1tfór da Relatao, nCOD esta materla
. FInda depois a dlseusd.o, approvou-se o) 3dllldil. peltl. bora •
.ardgo e a materln da emendll proposta.
O Sr. PrealdenW! marcou para a ordem !I()
Os arl!1. 11 e 12. foram por sua ordem dIa: 1°, ti. decll lo do empate da emenda dI)
!lem Impu&naçJo approndos, e não houve a Sr. MUQuea de Cartl.vell&l, aclms referldn;
ap-provaçli.o final para panar o ProJecto á uI. 2°, ti. conUnuaçAo da dllcuesAo adiada. pela.
"tlma dls~uuão, por haver ofIcado empatada s hom; 3-, .. ultima dlecUlIIllo do Pro.le~to QlI3.

Sr.

'0,

Sessão de 12 de Sctem!lro
JguII.l& OI emolumentos das justlcas; f ·, a I"
d l&c: usPo dos Impressos lettras Z e Y; depOis
a Lei dos J ur Os e em ultimo lugar trabn lhos
d e Commf8aÕes.
Levnntou~c 11. Seseiio 4s 2 boras dll .tll rd~.

SESS1.Q

mr

.PIIF..!IJDENCU

12 DE SE'IlEJoIB.RO DE 183:

DO

SlI.

U"AaQl'!'7.

DE

JX'llAlIDtIl't

D izeusrüo da clncncf.a posta ao Pro/ceto ro~r~
lIaluraH::oÇlio de utra:ngciros - Direuuifo
do Pro/ceto ro~re o livre c.rtfp~(l,tfo dI!

Aberta Il Ses.sli.o com 29 Sra. Senll'
nadores, leu~e e approvou-se II Acta.
da nnterlor .

O Sr. 3' Sccr.:!tario leu um:l. Representa./
ti faVO!'1

este lIegoclo no GoYe rno para ter ezeeucio a
acntenco. que o 'lI.eamo HnoUto obUvera em
I;r40 de revllta,
Tambom ae approvou em ulUmn. 4lscllBail.o .
o Prcjecto de Lei, qu e regula os emolumentos
40s OWclllea de J ustlçn, Ctlm a eIlle-D4a ja, ap·
provnda na 2' dltcuslil.o; Indo tudo primeira.
mente A Commlad.o 4e Redlletlio, nflm de re·
metter-se depois ii Camara dos Sra. Peputados,
Poram por .sua ordem dl9CUtldos e appro':Ido! em l ' dl8CIlHio para. pllSSuem A 2', o
Projecto de Lei revogando o Alvará de f de
SeumbfO -de 1810, c pondo em .seu vlsor o
paro.;rllpho 2' dll Ord . L . f', nt. õ'; e o Projecto de Resol uç!lo declaf11lldo que das senteu·
eas clvelR, de que, a titulo de DuJlldade, se
recorrer para. o TrlbuD:l1 Supremo de Justiça,
não 1e concederá revista nos casos da Ord.
L. S' Tlt. 68, paragrapbo Inicial.
$e;ulo-se II 3' dlscussAo do ProJee1o de
Lei que permltte a livre estipulação de juros;
e entilo o Sr. Gomlde fe: o segulllte

·c~o da Sociedade Fedeul F lumluense
dns reformns dn COlIstltulç:io.

r.tCI"U"En1)IT:XTO

F'1::ou o Senado In telr:l.do.
O Sr. C:lrnelro ôe Ca.mpos por parte da
C Onutl[SSitO de lAY.:"\![n.çâo leu o segulllte

"Requeiro o adlamellto. _ Gomjde.~
-Sendo :l])ol:ldo, entron cm discussão, Que
por dar a bora ficou lI.dlad/L.
O Sr, PNlSldcnto II1l1.rcou para a Ord em
do dlll.: 1· , II C?ntlDu3cilo da. -dIscussão Que
"EstlLclo .!Ifnrla da Costa e Abreu dlrlgio llcabava de se r adladn; 2' a contlnun~:Io da
ao Sen:l.do um requerimento, no qual nJJegn dl!cussão da lei dc Juro convencional: 3" :l.S
que havendo'lbe El-Rcl D. J oão VI etc."
emcndu do Codlgo Pcnal; dopols de V:lrlos
Foi a Imp rimir p:l. ra elltu. r IIIL ordem dos pareceres de Commluões; e se bouver tempo
tr!lb3Ihos.

tmbalho da!
Onrlr.~1

00 IIf,\

mesml13.

iLeV:l.tltou·se D. Sessllo ás 2 b oras do. t:lrde.

Entrou novamelltc em discussão a part'!
supprc..sslva da emenda do Sr. Marquez de
CanveIlllt :tO ,ut. 3' do Projccto de Lei sobre SESS;;O &:'1 13 DE SETEMBRO DE 1832
li Ilatura.lIZ3~~o dll estr:tngelros, qlle n:1 Sessil.>
precedcnte tinJa ftcado cmpatnda 1I:l l'OtaçãO;
e dCPois de Julgnr-se suU:lc!entelllente dls·
cuUd:l., foi tlPprol'3da Il suppreuiio, scndo de· Dilcuuão do Preje~o 'o~re o li~rc erUll1'lo·
4e Juror - Di.lculld"o 40 Projeelo lJue
pois .o.PPfOVa.dO o Pro1ecto para. passar â ultl·
altero o COdiqo CrlmlnlJt - DftClU,tfo dO
ma. discussão, com :19 emendlLS que p.:lSsanun
Parecer do Soltde .Pu~I'oo PIldhldo prWf·
. lU 2'.
dr."clllI
,on(tana, pora o Mttn«clpfo "de
Foi H:ulllmellte dlscqtldo li approvlldo em
3" discussão o pa.recer da Commisslio de Leg:lsl ll~ão sob re o Requer:lmento de J osé Hypo·Jlto de ArlluJO, em que pretende ser relntej;l'll'
.(10 DO oWelo de Guardll Mór da Rela~iio; Indo

Porally~a.

·Aberta.
.nlldo~s,

li

ScasAo com 34 Srs. Senil.'

leu·se c approvou"!e n Ac'."l

da nnterlor.

SesI&O de 14 de

~telDbro

como Dlroctot doe DJarlos Interposto no reQuerimento do T~hYST.pho Que servia no
Senado Vlelorlno RI beiro de Oliveira e >SJlva
o Sr, 3° Secretario leu um Omela da Co.- acerca do pllG'olllcnto do ultimo mez em qllft
Dlarll dos $1"8. Deputados, rem&ttendo li 18- foi como tal eDlprecado.
gulnte
O 1811. BOJUlES mandou á Mesa os seguinte.
PIIo.JEt'TO JlE lIEIiOLtlÇÃO

A Aluiembléa ~rn1 LeSislatlva. resolve:
1." ReQueiro que entre em
Art. 1.· Flca:n approvados os Decretos do
Governo "de 22 e 29 de Outubro de 1831, etc.
2.· Requeiro Que se leva.ute
Foi li ImprimIr para entrar na ordem d09
. trabalhos.
to, etc.

discussão.

.,,-

li

adJamen·

QUllJlto ao I " requerimento niio foi proposto para. ser apoiado, por nl o elJtar aladlt
Continuou a discussão adiada Pela hora li Resolução, a. Que se retere assim na Comno. sessão precedente, do adiamento proposto missão 11 quanto ao Z" foi apoiado 11 ficou
pelo Sr. Gomlde ao Pro1eeto de Lei que per- para. ser discutido no. 81!'S.lo seguinte.
mlUe a Urre csUpulllçio de juros; o qual adJa.sendo D ultima plI.rte da Ordem do Dia
mento' depois de dillCuUdo nio 101 approvado. o trabalho d.:u Commls~s, o Sr. Pres.11ente
'Deve ent40 lugar a eonUnuIL!:ão da 3' dls- convidou aO! seul lIlultres Membros p::.,ra se
cuQào do relerid" Pro1eo(o de Lei Sobre ju. retirarem nOs seus respeeUvos gablnetl'!, e
ros; o qual depois de sU'ffieiente debate foi suspendeu por Isso a aQuilo 4 uma hora m~
a.pprov4do 4&1'JnlUvatnente para subir 4 5ao' nOlj cinco mlnutoJ.
eçào Imperial.
A 's duu horas tornou-se a reunir o !;:e
OS SI'$. Visconde de Cayrll. 11 Evangelista nado e o Sr. Presidente dlsS(! que a sesliuo
mandaram , Mesa 11. seguinte
estnva adiada pela hora; e que no dia se·
OIlDI:;l[ DO D14

gulnte se faria a leitura dos 'Pareceres q!le

houvessem; e a Ordem do Dia era a dls~ DeellU'o que

cuss!io do requerimento do Sr. 1Jorges, acima

....

niLo rui de '1010 na lei que transcrlpto, e dopol! trabalho de Commfs. Ilbollo a Lei dos Juros etc. "
Segulo-se a 3' discussão do ProJecto de
Levantou~e a sess!io depois
das duns
Lelque altera o Codl;:o Criminal, eom as teshoras da tarde.
lleeUV4s emendas apJ)rovada.s na 2" e depois
de alsumllJl obser'&çÕ!!!! fo! esta materla remettlda 4 COllUOlssio p ara redigir as emendas
SESSÃ() ElM 14 DE SETE>MBRO DE 1832
e entrar depola tudo em dJacussiLo.
Eatrou entáa em d1BcnssAo o parecer da
Commla:s4o de Saude Publica., 90br-e a N!llreselltaçlo da Munlelpalldade da Patuhyba, p~
dllldo provldeadas sanllarl&9 contra 11. eolel'tt..
morllus; o Qual parecer depois de discutido tol
approvado definitivamente.
O SR. ~ Sf:CJtn..uuo participou que na.
(luclJe mesmo momento havia recebido uma
carta da ·relerida Munlc1paf ldade: mll5 (llIe
vindo no l ublcrlpto para o Mar(ltltol: de Taubatê, ·Secretarlo da Camara dOa Deputados,
restHula Imcdlo.t.D.mcnte ao portador.
Foi dfIPolI seom impugnaçiio approvado
-clellnltlvamcnte o Parecer 00 Sr. Borges

Aberta a aessilo com 2' Srs. SeDa.- ·
dores, lell-se e appl'Ovou'se a acta da.

anterior.

o S r. '3- SecrelllJ'lo leu um ortlelo do
Ministro da JusUça, Il'emettcndo osancdonados quatro autographoa du ·Ruol'llçl5e. da
As.sembJéa Geral sobre Propostas do Coue-lho Geral da . Provlnelll. do ceará: 1", criando

SessAo'-de. 1.4 de Setembro
uma nova Freguetla_ na CapeUa de NOSSA
Senhora da Gloria na Povoação de Maria Perelra; 2', criando outra Freguezht na Povoação do cascavel; 3', removendo a Freguezla
de AlmofaJlI. para a Povoação da Barro. do
Aracarll; 4", incorporando certos terrenos ao
Termo e Freguezla de lfacejana.
Ficou o Senado Inteirado.
O mesmo Sr. 3" Secretario declarou que
o ,Sr. Bento Barroso Pereira bavla partlclpado não poder comparecer por Incommodo de
saude.
Ficou o Senado InteIrado.
O Sr. Verguelro participou ao :Senado Que
bavla sido nomeado lIlnlstro e 'Secretario de
Estado dos Negoclos do Imperlo.
O Sr. Marquez de lIarlcá. apresentou o
segulnto

d~,,~'P;;

"'lendo passado na. CJ.mara.
tados a Resolução do Conselho
Provlncla. de ,S. Pedro etc."
Foi a Imprimir.
o Sr. 2" Secretario leu a reuacção do Decreto que Iguala as asslgnaturas e emolumentos ás Justiças das Comarcas de todo o
lt'lpcrlo; a qU31 redacção ju'lgando-se dls,
cutida foI approvada p::tr::t se remeUer á Camara dos Su. -Deputados.
O Sr. .Almeida e Albuquerque apresentou a redac~ão da Resolução que aulorlsa. o
Governo a. conceder Carta de ·Natunl!sação a
Jt"artlnbo de Borges, residente e estabele~ldo
na. Capital do Ceará; e propondo-se {) Sr.
Presidente á \"Ota~ão, fo! approvada. para se
relnettcr ti. Camara dos Srs. Deputados.
O mesmo Illustre Senador apresentou o
seguinte

"Fellppt Salmon, inglez, natural de Lon. dres, tendo viajado n esta COrte, etc. n
ORDF.l!

J)O

PI.\

Entrou em discussão o requerimento do
Sr. Bor,ges, ap'rt'SeDtado na sessüo antecedente, requerendo Que se levante o adIamento
-do ;P.arecer do. ;Com~Bllo de ~stltuldlo
sobre o VIsconde de 'Pedra Branca; c . jul·

1'1

I glllldo-&c discutida o. matcrla, foi allllrOvado.
o requerimento; {lm consequenda do que
continuou a l' dlscu&são do Parecer sobre o
Visconde da Pedra BranCiI, que !lcara adiado
na scssAo de 22 de -Maio do corrente anno,
com uma emenda oftereclda pejo Sr. Marque:/:
de Barbacena; e no decurso do debate o Sr.
Visconde de Alcantara. mandou á )tesa a seguin!c emenda, .QUe foi apoiada:
~Pa'reee..me /iue se deve responder aO
Visconde, etc."
Conclulda a discussão, foI approvado o
Parecer Com a emenda do Sr. Visconde de
A.lcantara para passar á ultima discussão, e
jul,;ou·se prejUdicada a em~nda do Sr. ~fnr
Quez de Barbacena, ap resentada na sessão de
22 de MaIo.
O Sr. Carneiro de Campos mandou. állesa a seguinte

I

~Parooer da CODl'lllissão sobre o Senador
Visconde de Pedra Branca. Declaro que vetei
contra o Parecer, etc."
-Sentia a ultima parte da Ordem do Dia
trabalbos de Comml.!SÕes, o Sr. :PrllSlden~
convidou os seus Illustres Membros para se
retirarem aoo seus Gabinetes, e suspendeu
a sessão ao melo dia.
AOS tres quartos para 4s duas horas tornou-se a reunir o Senado; e então o Sr. 3~
Secretario leu os seguintes ottlelos:
1.· Do SI'. Senador Vergue!ro, participando haver sido nomeado Ministro e Secretnrlo
de Estado dos :Negoclos do Imperlo.
!." Do mesmo Sr. Senador, participando.
Igualmente, /iue (Ora encarregado lnterlnn·
mente do Mlnlsterlo dos Negoclos da Fazenda
e da Presldencla do Tribunal do 'fIhesour().
Publico Nacional.
FIcou o Senado Inteirado.
3.· Do fo Secretario da Clllmara dos S1II_
De;utados, remettendo para s.erem presentc~
AlI cluas Camaraa reunIdas em _4.ssembl~a -céral na conformidade do artigo _til da ConstlProtulcão. emendas feitas ~lo Senado
jecto de 'Rerorma da Con9Utul~il.o. que ná"
foram approvadas pela Camara dos ~r!l.
Deputados, e Igual,m~nte . o original do 'Pro~

ao
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Ficou sobre a Me~a.
jecU/ daquella Camara com o das emendas do
mesmo Senado.
O ·Sr. 1° Secretario lcu mlÜs doue omFkou tudo sobre a Mesa..
cloo, um do Sr. Bento da Silva Lisboa, pu4," Do mesmo Socretarlo partlelpa.D~o Que Uclpando achar-se nomeado Ministro e Secre8Quel!a Camara adoptou a emeudll. lelta. .pelo tarIo de Estado dos Negoclos 'Estrangeiros, e
Senado ã Resolução da mesma Camara so- outro do Sr. Antero J osé Ferreira de Brito,
bre a aposentadoria do Almoxar1!c que 101 do participando igualmente havar sido encnrreArsen::Ll da lllarlnho. Joa-qulm José Ferreira ·gado intcrlnamentB dn 'Repartição dos Nego-Chaves e raJ dirigir ~; Saacciio.
cios da Marinha.
lFicou o Senado Inteirado,
Ficou o Senlldo Inteirado.
O Sr. Presidente designou :pua a Ordem
do 'Dia; 1·, 3' discussão do Projecto que velo
PrImeira parte a OrdCf)~ do Dia
da Camara dos Srs. DeputadOS, naturallso.ndo os estra.ageJros estabelecidos na ProvjnCootlnuou a 3' discusslio, que ficOU adiacill do Rio Grande com as emendiLS apresen- da na sessão de 17 de Julho do corrente autadas na 3' discussão, c redigidos e coorde· no, do Projccto de Lei nllturatfsllll.do Cldadiio
nadas .pelll CommissRo de Constituição; 2·, o Braz!1elro os estrangeiros actuolmente estaParecer da Commissü.o de Fazenda oeerca do belecidos como colonos na Pro\'lnela de São
Proiecto Q.ue extingue a .-\dminlstracfio dos Pedro do Rio Grande do Sul, com aS emenBcnerlclos Curados e m:wutenção dos Vlga- das orrerecidas na. mesm:l sessão e redigidas
rios Encommendlldos; e havendo tempo tro- pela Commlsslio de Constituição, conforme o
Pnrecer A B; e julgando-sc afinai discutida
lllllbo de Commlssões,
Levantou-se :l sessão õ!is dnos horas da a materla, approvo.11-se o Projecto com. as
mencionadas emendas, para se remetter â Cat:lrdc.
maTa dos Sr5. D('put:ldo~.
SESSÃO E:,[ 15 DE
,Jt~:SrD!:"'Cu

uo

SI: .

s,ET1E~mRO
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DE

DE 1832
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Segullda 1J(lrtc da

OrrIcll~ /l()

Dia

Entrou e:n l' discussiio o Parecer da
Co:nmissã.o de Fazenda. acere:!. da ResolucãG

Discussãc rIo Projcclo so~we Natlmllisação de tomnda sobre Preposta. do Conselho Geral da
Estrcmf)eiros. Discuss(io ao; ProPoS'ta Provlnela de )[jnas extinguindo a Junta da
rIo Conse/lIo Geral de Minas Gcraes ex- Admin[stracào DlamontlM do T!juco, G Gil.tinaui1U1o a Junto da Adm.inlstração Dia· liio o Sr. Borgas offurcceu a seguinte emcallUlntina. do Tijuco. - DiscussrIo rUJ Rc- da, quc foi. apoiada:
~ Põr emenda ao Parecer da commlssão.
so/w;do .do Conselllo Geral da P1"/Win:cia
dc Goya:: sobrc Beneficios CurOrRn e .1114- Quc se addlclone no voto etc."
Conclui-da Il. discussão, o Sr. Presidente
IIUtcnçiiO dos Vigarios En.comlllendalWs.

Abertn a sessão com 29 5rs. Sena· propuz li yotnção: 1.° Se se IIpprovava que
dores, leu-se c appro\'ou-se o neta dn antes de entrnr em discussão a :Resolucilo
fossem ouvidas as Mt<nlclpalldndes do Comaranterior.
ea do Serdo, conror~ a oplnláo do Sr. AlO Sr. 1· Secretario leu um oHlclo do Sr. molda c Albuquerque, enunciada no Parllcer:
HOllorlo Hermeto Caruclro 'Leão. partlclpan- \'cnceu-se que sim; 2.° Sc se approvava a
do haver sido nomeado para o cargo de Mi- emenda do Sr. Borgcs: ttSsim se decidia; prolIistro (I Secretario de Estado dos NegocIos pllt.se afinai o Parecer para passar õ!i ultl'ma
da Justlo;:a.
discussão, .e !ol npprovado.
Ficou o Senado Inteirado.
O Sr. 10 Secretario leu um omclo do Sr.
O Sr. Rodrigues de Carvalho a.presentou Amndo José Ferreira de Brito, pnrtlclpando
a rcdac~ão das emendas approvadaa .pelo se- , haver sido nomell.do M[nlstro c Secretario do
nndo ao Proj~cUJ de Lei elo Codlgo do Pro-- Estndo dos Negodos de Guerra.
cesso Clv!l e Cr.mlnal.
! FIcou o Senado inteirado.
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Entrou em l' discussão a Resolução, apresent:ala pela CoauolssAo de Negoclos EecleslllSticos em coDsequencla de uma. Represen- DiUlind"o dCII emend4a ao Project4 de Lct
de Re/OrTIIo do Otm. j lhli~
tA~ilo do Conselho Getnl
da ProvJncla de
Goyu, acerca. da npresentaciio dos Beneficios
A', da horas o Sr, Presi<l.snte .deCurados, ti m.:a.nutcnclo doa Vlgarlos Encomclarou aberta a aasllAo, e pr ocedeo·
moudndos; o ju.lçando-ae dlscuUda a ena ma1lQo1iC i chttmada acharam·se pre!len'
terl:!. 4pprovou-se para. passar ti. 2' dlscu$55o_
tu 72 Sn, ·Deputados e 36 Sra. SeO Sr. RodriGues de Cni'valho apreselltou
nadores e no deellt1iO da Senão ena redn~üo das eOlendas IlPprovadns 1111. 2'
traram mall 10 Sra, Deputados e 1
discussão ao Decreto de ·Natur.lIlS:t~ào, vindO
Sr. S!uadoT.
da CamaTa. dos Srs. Deputados.
For4m :: Impr1mlr.
t:;ut:io o Sr. Presidente disse que o obj~
O Sr. ltarflul!Z de Barb:r.ceaa mandou li cto de que se devia oeeupar a. MSCIPblé:t..
Me!~. o se;ulnto
Geral era a dlscuwo das eOlenda.s feitas pelo Senado IJ.O .projecto de ui de Re!oJ'llln dI!COI1SUtulc10, Que foram rejeltu!u pela' Ca·
mara dos SrL 'Deputa.dosj e dwlU'ou que
cada um dos Membros d:l :\5Sembl~a. podia
ReQueiro que o Profecto de LeI sobre as !:lIl... r dual l't!u sobre eada uma. das. em endas na !órma. do Regimento do Senado. lU)
Guardas Naclonacs ete.·
Sendo o.polo.do est! requerImento, entrou qua.l 4 Camara dos 51'S. DePutados se !1;!.vla.
submettldo pua oS dIscussão e volaÇUf).
I'Ill di scussão, o jull;1lndo-se
esta baslAnte.
Entrou em dlseusslo iI. I' emenda que
prepllt-sc á "ot~o:io e foi approvaAo.
diz:
o Sr. Presldcnte declarou par:l a Ordem
~~o arUGo u41co supprlm&m-se as p!l.lado Dia. do. primeira: gessdo ordlnuJa, depoIs '\'ra5: - que torem opPQstos 4s proposlções.~
O Sr, Senador ~ro.rquez de Cllravellas ted4 reunIão das duas CamarilS. o sesulnte; 1.'
A redac!;iio dos emendas approvo.das pelO Se· quereu que qUIUldo se Il!Ssem I1S emendas, ..
nado ao Projuto de Lei do Codlt:O do pra- {assem tanlbem Itdos os artlG05 eOTl'CSPonM

cesso CIvil, vindo dn Ca.lIlllra. dOll Su. Depul4.do~ , f,' O Projecto do Lei. revo,ando o AI,
'f4r4 de " de Setembro de 1810 e declarando
em seu ,l:or o paragrapllo 2" da. Ord, Llv.
4", Tlt. S". 3.· A Resolu~ão, declarado que
d4$ SenteDçllS Clvels, de IJue a titulo de nulo
IIdade se recorrer para. o 'l'rtbunl1l Supremo
de 1uStiÇA, Dão se eoncedcrâ revista nos caSOl da Ord. LIl'. TU. 63 p:lTagrapho inlciaI,
.fi.' A ~oluçio autorlundo o Governo 11, &dmlttlr Estaclo Mnr1a da Costa e Abreu pua
o lu;:ar de Omelal da Secretarla da 1uI'
Levantou"e a. seuão aates das duas hol'tIJ

!In tarde.

dentes,

Em CQnsel)uencla o alie leu,Se Co- lrtlso"
COJfC5pondellte li. emenda Que estava em dlscussAo, que diz: .
ATUlo 1Inleo, Os Eleitores <los Deputados
pan. & seG'1llnte Leslsll1tura, etc,
O Sr. l>eputado v enlLllclo Henrlque~ de
Rezecde mudou li. 'llesa. o .esulota

.. Adle..e o arUro unlco pua ser discutia votado dopols '!Ia. deliberação tinal dls
ontra. emendu do Senado. - HeJ6rl.qltcs de

"

RaC1l4e. ~

JulpJI.do.e.e afinal discutida a ml\urla

IM
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do r6Que~lI.ln,n ll1. roi este propoBw a VOLlot;;IW; guea Jardim.
Manoel Odorlco :Mendefl. nilo passou,
AureHano de Souza e ,oliveira Coutinho. Continuou a discussão <Ia emenda e de· Vicente Ferreira de Castro Silva. - Luiz
pola <le 1011;0 debate, julgou-se dlscutlda a Ignllclo de Andrade Lima. - Antonio Pesua materla; ti então o -Sr. Deputado Eva· reira Ribeiro. - José Joaquim Vieira Souto.
IgnaeJo Joaquim da Coatll, - Francisco
rlsto Ferreira da Veiga requereu que antes
de se votar t08&e lida a Proposh:ão e ti. emen- de Paula Araujo c Almeida. - Joaquim P.
da, e sendo satisfeito· pelo 8r. Presidente, de TOledO.!- Antonio Pedro da Costa Pepropóz.o{Ie a emenda â votação. e tol Ilppro- reira. - Antonio Fernandes da Silveira. Antonio J086 do Amaral. - Bernardo Lobo
O Sr. Deputado Bernardo Pereira de de Souza. - Diago Duarte Silva. - Joa·
Vasconcellos requereu Que se tlzeSIKI menção qulm I8'Ilaclo dli Costa MIranda. - M. N.
na act& doe nomes dOli votantes pró e cOD- Castro e Silva. - Antonio Joaquim de Metra, com decu{'ll.Ção dos Sr:;. Benadores e deiros. - Luiz Augusto Mar. - Antonio
dos Sra. Deputn.dos, e (I Sr. 'PresIdente disse Paes de Barros. - Venl1Jlclo Henrlques de
que não podia ter lugar _semelhante requeri· Rezende. - Jodo Candldo de Deus e SJlva. menta por não ser permlttldo no Reghnento Rodrigo Antonio Monteiro de Barros.
do Senado; porem, que cada um dos Sena
Segulo-se a discussão da 2' emcnda,
dores Q.ue qulzesse mll'lldar a sua declara· diz:
ção de vDto para se lanear na ~tapodlD la"O paragrtlp!to I " supprimldo. ~
Leu-se o paragrapho correspondente,
.zel-o.
O Sr. Deputado Ernesto Ferxelra. França sim concebido:
requereu que se verlHcasse a votação, c de·
'Paragrapho 1." Governo do Imperlo do·
pois dê varias refiexi)cs, o Sr. Presidente, Brazil sera. etc.
mandando contar os 'Srs. Membros presen·
Dada a !tora, tlcou adiada esta dlscus·
tes, declarou que a supprilsslio se tinha ,·ven- são, e o Sr. PreJ;ldente marcou 11 sua continuação para a Ordem do Dia seguinte.
ddo por decidida maioria.
Os Srs. "Deputa.(J~ abalxomenclona4os
Levailltou-flO a sessü.o ás duas horas da.
tarde.
mandamm. I'l. Mesa a seguinte
Discurso do :Marque: de B/U'bacena, prODECLAIIAÇÃO DE voro
Cerldo nesta sessão, sobre o artigo 1" do Projecto de reforma, que dizia assim: Os eleiOs u.baixo asslgnados declaraDl .que vo tores de Deputados para a seguinte legisla·
taram contra a 1" emenda do Senado Que tura lhes con!erlrão nas procnraoções ospeesteve em discussão .em Assemblêa Geral so tlal faculdade para reformarem 03 artigos
bre o Projecto de reforma da' Constltulção.- da Constltulçiio que torem OPPl)Stos As proGervnalo IPlres Ferrelra.-Antonlo Pinto CM posições que se seguem:
Votei, Sr. Presidente, pela suppressão
chorro dl1 Gama. - B. P. de Vasconcellos.
_ J. Llno Coutinho. - Vergue!ro. - Mu· das palavras - que forem oppostas á.a preposições - e Insistirei agora pela mesma
nlz Barreto. - B. B. Soares de Souza. A. P. LimpO de Abreu. - 1. 'M. Oliveira suppressilo, porque MtoU Inteiramente can·
Bello. - V. Alvares Ferreira. - Joaquim venddo que o artigo com IIquellns p3lavras
Manoel Carneiro dIP. Cunha. - Francisco de contraria" a determinação expressa da ConBrito Guerra. - Josê Bento Leite Ferreira stitulçiio, embaraça grandemente a presente
de :Mello. - Gabriel Fra:nclsco Junquelra.- leglslattlra e deiXa a ?o;"nçãó sem pleno coAntonio João de Selxu. - Josê Maria Pinto nhecimento da extensão e qualldade da prePeixoto. - Evarlsto Ferreira da Veiga. tendida reforma, isto ..:l, ignorando o que
Gabriel Mendes doa Santos. - Joaqulm An· mais lhe IIIlllorta saber, e sobre que deve
tonio de Lemos. - Lourenço 'Plnto de Sá dar o seu voto de o;pprova~ão ou censura.
Ribas. _ Francisco de Paula Simões. - MaNO!! (lbjectos em que a Constituição dei·
noel Gomes da Fonseca. - Manoel Rodrl· xou poder dlscrlclonarlo 11 AssembMa LcS!s-

'''a
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latlva, Hcm tluvJ(la clla póde relolvcr e Wal!·
O primeiro expcdloote tem graves Incen.
dar o ' qUe! em sua !>.1b6!loriu €utender mllis vell:<!oles, porQue, IUppoato 3. retorma de Vu·
~onvO/l fcn te; nUI&, nOs objectos cw quo a. dos Llrtls-os pudesse ser rctar.d:L.da sem da.m·
Constituição apressalDente determina a ma- 40, ha comtndo a relorma dos Conselhos
nolra do ruer a Lei, "não temos a meDQ~ Provlnclaes, Q.ue 41 urgeDtlSlilma, e Dão póde
opçAo, torç()ljo 41 obedecer, porque 11. primeira. ser retardada selD risco de quebrnr·se a In·
obrlg3(lAo do legislador 6 obedecer á LeI.
teõrldade do Imperlo..
.Nós p04erlp.mos rotardar ainda (dl$O segundo atada tem maiores lnconvecussào da reforma; porque a este respeito a nleute8.
Constituição 86 tlxou o mlnlmo de tempo em
lIa de a Naçdo compromett.eMle a receque se poderia deUberar. Uma VIU pasSad06 ber uma CODstltulçio Q.ue bem parecer a
quatro wnos, estamos autorlSltdos para en· seus .representantes, .em ter segurança de
cetar & discussão em qualquer tempo. Quan· conservar tudo qWLnto lhe aGrade e convém
to. porém, d maneira de verlncar e Jndlc.:r.r da nosas &ctual e boa. ConsUtulçllo!
a necessldllde da relorma, tudo é expresso
Ha de ugOr-se a r!Ceber uma Constitui.
e poalHl''' na Constituição, na.da deuou a Clio pcor fi contra a qual seja obrlbada a
nosao arbltrlo. Ve1amos as ·palavl"M da Con· insurgir-se! Nio ha uempl05 de outras 'Nastltulçao, não podem ellu ser m&1s claras çües em que yarlO!; COngressos pediram a 6UA
nem mais terminantes: ~.Yenelda a necessl· proprla -dlasoluçio OU procllllla.r1LlD. o Gover.
dada da reforma do arUgo constitucional, &e no absoluto, preterindo-<! ao GovellDo repree.lI:pedlrt Lei, fi os eleitores conferirão aspe- senatlvo de que gosavam? Eu não creio Que
dai faculdade pua a pretendida alteraÇão ou a Nação commetta semelhante indiscr«zlo;
~nda eslA. bem 'proxJmo o el:emplo de Olltro
re!orma·.
Logo e evidente Que a Lei que se ex· Igual, Quando promelteu Jura.r a ConstituIpedir ta de tuer upmsa ·menção do artiGo ção que se fiUlse em PortuS"al, promessa.
que merece reforma, a não de qualquer pro- Que sacrificou varias PrOvlnct3S -do BralL
posição para Que aejBlP relormados todos os Mas Ildmlttamos, senhores, por um momento,
artlgoa que torem oppostos li tal propaldçio. que a determ1naçãa da Constituição nto era
Indicar um artigo Que merece reforma. ou tão pO$ltlva como realmente e, sobre a In·
1ndlear uma proposiçikl para que sejaILl re- dlcaçilo IUpre&SD. dos artlsos reformavell, e
[otmados os artigos opp05tos, são duas coU· que havia. de1ndo li nossa dlscrlcAo indicar
a r etorma por arUgoo, ou por prop06lções
sas bem. dJfferente9.
Indicando o artigo que mereca re!orma oPPoStlLs aos artigos rdormavel9, suatento
e a materla ou o ponto sobre que deve reca.- que nesta mesma hrPGthese & convenlencla
hir a retorma, seguimos 4 rl9ca o Que a Con· dos eleitores a a boa !6 e lealdade desta lestitulçAo determina,. e habilitamos a -Nação glslatura ~e1hayam Imperloeamente que
para. conhecer e Julgar da. pretendida re- a reforma !oue Indicada por artlgoo, a nlo
torma.
por proPOSI'õee oppostas. Seja-me ~JtttIndicando pr~slções mister Beu co.n. do aoatrsar um a outro melhado.
frontlr todoa 06 artl80s da ConsUtulç~ com
Quand.o esta lesltlatur& Ipre&eDtar A
cada uma das proposIções, para. separer os Nação a sua oplDl1o da maneira. maJa tr&A'
artigos 41ue torem oPJlootos e então conhecer ca, e com a maior clareza poas1vel, Jndleando
se é ou nQo Justa a pretendIda reforma. Que quaes alio 00 &rUgas Que merecem, e em que
dlffjculdtLde, e direi mais, 41ue lmpOMlblU· sen.Udo deTem ler feita a.a retormu, d4 o
dade para a maioria dos eleltorcJ, maxlmê maior testemunho de sUa bOa. t6 ., lealdade.
se aS propOlllc6es torem tanta9 e tae9 como Poderemos' alm ter, ou nilo ter a approva·
se encontram Deste proJecto. Quc u:pedlento çlo da Nação, porque um sempre a oplnUio
tOOlarA a Nação em tamanho embatll!:o, e das Camuaa coincide com " 0»111110 da Nanuo conhecendo a extensão da reforma? De !:io, mes nio havcril a meDor ImpugD.aç!io
dous ulll - recusar as reformas ou contlar ou 9uspelt& de proJectos alnlatros. Se porem
eegunentl.'l na seguinte leblallltura,
Indicarmos propoolç6es vagas, que se preso

I

"

Sossiio do 18 de Selembro
tem, ou J'l0ro~nm J'lTe-'!tar-llC I.L Q,UII.OSqUOT Te· DIOS todo.; um ponto ttntrlll, o n pequena
tornlll.S, quo Q 5e';lI lnto legislatura. qul:ter tu.- distando. quo DOS ha de reu nir e conclllllt
l.cr, não ta.ronlo:; [ululado oDlOtll'O Dara ,ti&- - o bem dn patrla elD. pcrl;o.
'remOI! todoe doU! phar6as couttultcs pelt:1NO que h:L Jn tenciio occult4 de )'(!!Ulsaf
em outra época !ulllr~ li. que prQSentenlente .1 hOnrll 8 a virtude - quo nos leurAo li
I! Imposslvolt Havendo n Nuciio JUil.DUest:Ldo bom porto, o allll'alD.ento, IlUalllU81' QUO aliás
seu docldldo Morro fI .Mono.rehht coutltu· tenha sido o ponto de putlda de cada um
ciona!, mio Bem Imprudento emittlr proposl· doa rapreHentanteB da Na!:lo. O sueC8S50 ve·
cues quo 80 prestem a. sentido coutrArlO? rlrJca~a 18 aatou lIIudldo, ti a NIlC!1o, e o
."-h ! senhores, estamos em tempo de revolu- mundo elvUls:1do terno Impllrclnl juatlça ao
Cito, quando as maiores ca.lumnhts se levan· n0380 I'rocClf!mento.
tam nos »artleuJures, tiOS empregados publl'
cos, e at~ nos representantes dn Nação. Calumnlas atrozes DiJO glr:un meramente pelas
runs, entram no SILnctuar io da LeI. No au' SElSSlO Z· DA ASSBai'DLtA GERAL LEGIS;usto reelntó dos leGlsllLllores se teIll ouvido
LATIVA ,1))111 DE S~MBRO DEl 183:
quo um;l parte desses meso}os legisladores li
eonn!vento com ract;ões li tnidores,
Horror e el>eeraçii.o eterna. a. semelbllotC$ proposlcÕes! Elias porém demonstram Dllculuo daa elM?J.(Ü2, leito, ao Profccta dtI
flue nunca tol tão necessarlo, como no moLm de Re/rmn(J dJJ OtmltUtdçdD
mento IICtU31, que o procediILento da repre~ent:lçiio nacional seh tão tranco, tão poslA'a 10 boras e um quarto pt'Otedllutll'O, 1:io len!. flUCt nem suspeitas possam haBC á cbnmlldn, e nchAndo-se presentes
ver sobre a pureza de suas Intencões e me80 5rs. j)eput:ulos o 36 51'S. Sona.donor ainda sobre seus aetos.
us, o $r. Prellden14l dcclarou nhert.l
a. Se!iSao, " lendo !l4a a. Acta dll ano
'Iludo isto 8C consegue indicando os art!tecedente. depois de ijma. p~uena aiII'0M que merecem rcforma de uma maneira
tarn~, foi approvadA.
clara o positiva, c não por melo de proposl~õcs vagas, pou~o comprehenslv:ls ou /lUSCCNo decurso da Sessão entraram mais 2
ptlve!8 ela sinistra Interprebção.
,Se pO\JJ o scntido Imeral o gcnulnO dn Su. Deputados o 1 Sr. Senador.
ConUnullodo a dlscu$siLo das emel\das fel
Constltul~ü.o nOS obriga li lndlca r 08 nrtlgos
tas
pelo
Senado ao P ro'ccto de Lei de Relorma
que mcrocem refQrml\i so em nenh uma parte
da ConatltulClio ac el!con ~ro. a menor nllusão da Constltulção, que forllm rojeltadas pela
PllJ'a BnuntlaC:\o de proposlçóos oppo.stas aoS .Camllrn dos -Su, Del)utados; teve l ugar a !'
art!&os QUO de~Jn sor r etorm:ulos; so do emenda, qua llcou adiada na Sessão anterior,
que dI z:
method.o OItabelocldo na C.o!l4UtuJçii.o aeO paragrapba I' /lup prlmldo.
~e-se a mnlor IIberdndo passlvel
P!1rQ. as
Leu-se o para,rapho correspondente, asdual logl.. l"turaa e pqr~ a ::-Jaçiio, procedendo sim eoactbldo:
tOd08 tPJll plooo eonhecimento de caus;I., In"Paragrapho I ". O Qoverno do Imperlo do
dleDtl'l9Vel ~ .upprimlr no IlrU~ 115 palaBrasll, etc ."
vra. - Que {orem opposus ás propOSições
O Sr . Visconde do CayTd mandou' l{esa
_ • tal ec~ ro eu q\lO seja n decisão da Aso se;;u.lnte
68iDbllla CerIL!.
.~ I Dllnbu c9pernnC.:l9 lobre o resultado
d:1 presente ri!unlrto sito I18l)Dt;'o!rllS, são anlReq uei ro Que 8e declare que cablo o Promndoras, porque cspeto que "'ença a rnziio
e nllo o numero. Qualquer Que soJ:1 11. dlvor· Jccto de Reforma ria CODstltultão, Por 110 acba·
saneia de oplalllo en tre !lI Camaru, aobl'e o rem preJudicada! A! propoBI9Dél seJ:Ulntcs ~
melhor modo de rerormar a COQstltulcno te- artigo unlco, em .! rtu de o eucu!:li.o da decl,

Scssáo de i9 do Setembro
do d.:!. Assemblétl Geral na dcHberaçuo do
lIontem. - Vilcondc de Cal/ri,
Ndo tol npolndo.
Cohtlnuou a dlseussiio da emcnda, e depois dI! longó debate, Julgnndo-se dl$cuUdo. a.
sua mãtcrfó..
O Sr. Deputac'o Bernardo Pereira de VnseOncellO$ requereu Que a votagão Iplse 1I0mliln1 e depois de nlgumas reflexões; o Sr, Pr&
aldente declarou que lIão podIa ter lugar pcl~
motivos já dados Da Sl!ssão prccedl!nte,
Propoz-se entilo a emenda 4 votacão, e
depois de COD\'enlentemente verltlcado o nu'
mero do! votos, o Sr. Pre.ldenta declarou que
estu.\'a ILpprovad~ & cmenda,
O Sr. Deputado Vasconcellos mandou ,
Mesll o s&btllnte
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J osC J O:l.quhn Vlcirli. Souto
nelro da Cunhn
- J osC RebcJlo t1~ Sou:"- Porelro. - Sco3.6tlãl)
do Re.;o B:trros - Dcrnnrdo de Souzo. _ Frntt.
elsco do BrHo Guerra - Verguolro - Francisco do Rego Barro. - Antonio JOlé do Amaral
- Dloso 'Duarte Silva - I;-nlLclo do AJmelda
FortuD:I. - M. Oflorlco lfcndcs - Lourenço
Ploto de Sá RibaS - Antonio Ferreira França
- ,Ernesto Ferreira França - Antonio F. da
Bnvolr~ - Luiz Augusto May - Ftanclseo de
Puula A. de Alme;lda - JOQqulm. )[arlarlO de
Oliveira. Bello - J osé Dento Leite Fel'relta da
Mello.
~Decl;1ro (lue votel ~olltra Il omonda do
Senado. qu e lupprfmlo o ·plU'f1I'l'Ilpho 1° do o.r'
tlgO uDiao do Prlljccto do Lei da iRefOl'Illà da.
Coastltulçli.o, o que tinha pOr ·tlm doolnnlt o
GOyefn., do Brasil uma Monarebla. Fi!ldol'!r.t1va.
Joaquim Floriano de Toledo - Gabriel
Fnnclaoo JunQu,lra.
O Sr. Prcaldonto de!Jgonou poro. o ordem
- Requ eiro QUI! h3.fn Sessão nos dias santos dlspeo.~ados tle. Qllarta e sexb-relra desta. do dia le~lnte 11 contlnuaeilo -du mesmu
emonQaa.
Icmiliil. - Val(!oll~no,.
Levantou..e !J. ReslIio ás 2 botas da t::r.rde.
Foi apolMo, e depolR de discutido, apptOvou·se .
Foram Jll;andadllS 11 lfcsa as se;uln1es
0

· 0

=-

•

nECLARA{'Õf'.s DE '1'01'0

"'Declaro ter votado contrn a luppressào
elo para'l'Ilpbo --' O Governo do Btl1slJ será
uma Monnrcbls. Fedoratlva. - Paço do. As60mblta Geral, Ir, de Setembro de 1832. O DepUltldo L, I de Andrade Lima - Vennncio Henrique de Relendo - Gabrlol ,lo,fend(!S
dos SaDwl -- ,Igno.clo J0l111ulln dll Costa Joeé Ma.rla .p , PeIxoto.
Os abnlxo asslgonMos d&cI'l'am (lue votn·
rrun contra a segunda. emenda, telb pejo Senado, ao Projecto de Rotorma da ConllUtulçào,
lupprlmlndo a proPOllcio - O Go.,erno 40
Bra.n "rA uma MonArohln. FOdetatlva.. PI~ da Auembl&. Gemi, em 18 de 8&tembro
dO' 1832, - Antottlo Pedro da Oo8ta Ferreira
_ Gervaalo Plre, Ferreira - I , Llno Couil·
nba - José Correia Pa~beeo - n, Pereira de
Vuooneollos - A. P. Chloborro da. Gama José Custodlo 1\b.y - AurellaDo de Soula a
Oliveira Coutinho - A. p, Limpo do Abreu
_ V, AlVAres ForrolrlL -" "'funb Bar·roto Alvc.s Bronco - M, N, Castro o Silva - An·
tania Pnes de Bnrros - Joaquim Mano Cal'-

SESSÃO S' DA ASSElltBUJA GER.A:L LEGISLATIVA, EM 19 'DF,) BETElmJRO DE 1839
l'tlE81DtSClA rio 'D, llr:;\"1'O

n.\llDDRO

A'S 10 boras e um IJUlLrto p1000dllll'
(I achando-IHI
ptesente! 70 Sra. ·D oputado; 11 35 Suo Senildores, o Sr. Pres.ldente declarou
abe.rt& a Sendo. lida li Actn da llntecedente, tol 'Ilpprovada.
No decllÍ'lo da 8os!l1o comparol!ornm
mal! G 81'5 . Senndorca e 2 8r1. Dopu'
119 4 cbamsu1:l.,

"'ot.
Oontlnuando ~ dlscu,940 dai omendall tel·
pelo 9lmndo 40 Pl'oJeefo de Lcl do iletorm3.
d3. Constltu lcão, (Jue rOfa.m reJeitad ns pelo. Ca·
mara dOil ir! . Deputados, entfaram em dlscusslo a. 3° 8 4° OIlU!lIdfl9, assIm concebldll.:
"E' ·rotorlllnvcl o art . 49, atlm de põdeP
o Sonado reunlr·se Independente da Cnmara.
dos D~putado&! quo.odo ! e eonvertor NO. TrIbulial de Iu.tlçã.
"E' retorma,'el o art. 61, parll conserva.·
tAl;
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SessiIo de 20 de Setembro

do dn lndependencla de cada um/\. dn! Cn· xoto -

r. Mnrlnnno de Oljl'eira

~cllo

- Ca·
de Paula
Araujo e .o\lmelda - J. B. L. Ferreira de
Mello - Antonio Jolio de Lessll - VeDlI.Dclo
Hcnt'Joues de Rezende - Luiz Igntlclo de An·
dra{/e Lima - Gabriel Mendes dos Santou A. P. Limpo de Abreu - José Custodlo Dias
- M. Gomes dn Fonseca - AurelllUlo de
Souva e Oliveira Coutinho - MlLDoel Rolz
Jardim - Iguaclo Joaquim da Costa - Antlr
010 Pedro da -Costa FerreIra. - M. Odorfco
Mendes - l.oUl'enco Pinto de Sá. Ribas - An·
tonlo F. da SllveJn - Bernardo Lobo de
SOU!I!& - Jaaqulvl Ignaclo da Costa MlrllIlda
brlel F. Jnnf)lIelrlL -Frllndsco

maras. "
Leu'So o pru't1grnpho correspondente, que
diz:
para:gra]l'ho 2." A Constituição marC.1rá
dlstlnctlUUente na attrlbulC5es etc.
O Sr . .Borges mandou á Mesa o seguinte

D''''''''''''''
:Requetro Que se discuta o paragrapho 6"
do Projecto, ficando JlO emtan~ adiada a clls,
cusaM do pa.r&gmjlho a."
Sendo apoiado este requerimento, entrou
em. discussão, e julg/LD.dlHle esta bastante,
propoz'I!Ie li. ,votação e nAo Jlll9sou.
O Sr. !Presidente tol 8ubstltuldo pejo Sr.
1· Secretario Conde de Valenca,.
Prorogou.fle o. Sessão paro. se votar sobre
as emendas, e julgandOile dIseut1'ds. a suJ.
mataria, o Sr. PresJdell.te propoz 4 vota~:
1." A emenda, que -declara reformavel "6
art, 49 da Constituição, !foi upprovado.
~. A.. emenda que declara reformave} o
art, 61 du Constitulçãoj não passou.
3". Se 66 julgava prejuttlcado o paragra·
pho a" do Projooto originalj venCeU'66 que

-M. N. Castro (' Silva.

O .sr. presidente designou para. 11. ordem
do dia-seguinte a continuação da dlacussll.o das
mesmas emendas.

LevantoD'Se

!l.

Sessão ás 3 horns da. brde.

SESSÃO 4" IM. SESSÃO DA ASSElmLü
GEIUL LEGISLATIV<A, EM 20 DE SETEMBRO DE 1832

sim.
Em conscqueucla de BtI lIaver requerfdo,
que se ratJtleasse ti. :vota~Ao relativa ao pangrapho 3·, o Sr. Presidente' m/LD.dou contar
novamente os votos, e declarou Que se havia
vencido estar prejudIcado o parngrapho por
uma decidida maioria,
Os St'B, Deputados abaixo menclonadOll,
mlUldaram A Mesa a seguinte

:A's 10 horas e meia procedl!u-se A

chamada, e achando-se presentes 76
:D~plltad05 e 36 Srs. Senadores,
o Sr. Presidente declarou aberta a
DesailD 0, sendo Ilda a ~~ da an~,

191'8.

rIor, dejlob de se fazerem algumas
correcçâes, foi approvada.
No deeuJ'So da SessiD complll"eceram mais tres Srs. Deputados e um
Sr, Senador,

Os abaixo asslgna40s declaram Que vota-

ram contra as emendas do Senado ao ProJCllto
de reforma da ,ColU!tltul~, relatlvM aos artigos 49 e 61; asslm como contra a prejudl·
cação da proposlcAo 3' do Indicado projMto.
Par:o da .A.ssembl~a Geral, ]9 de Setembro de
1832,

Gervoolo 1'lr~l' FerreIra - Antonio R0drigues de Bal'roB - F.ranclsco ode Brito I. Llno Coutinho - loBlluJm Manoel Carneiro da Cunha - V. Ferreira deCa.stro Silva _
Luiz Augusto May - B, dI! VllSconc~n09 A. p, Chlchorro da Gama - F, M. :Pinto pel-

o Sr, Marquez de ClIl'ave111l,8 nquereu
que antes de se pr.ocader A vota.eão das materIas, 88 fizesse nova chamada, e Que quan-

do OS

St'B, SecrCt~rlos

tossem contar os votos

8e levanb.ssem os Srs. Membros da Assemblên
para se contar com mnior fllclI1dlldej c o ,Sr.
Presidente decJ:l.rt·u Que já se havIam. dado
as providencias POSSIVelB, e Que nito .podIa
admlttlr o requerimento.
Continuando a discussão das emendas fel.
tas pelo Sena40 no Pl'ojecto .de Lei de retorma
da ConsUtulçll.o, que for~ requisitadas pelJ

•

Seslil:o de 21 de Setembro
Ca.mara dos Sra . Deputados, entrou em dls·
cussão a li' emenda, que <Ih::
O paragrapbn ã' supprImldo.
Leu-ile o paragrapho correspoudente, ass im concebido:
~.paragrapbo 5'. A Camara dos Senadores
8erá electlva e temperaria ete. ~
O Sr. PresIdente, !oi subatltuldo )lor alzuns minutos Da cadeIra da prealdencla pelo
Sr. ] 0 Secretario.
Dada a ltora. o Sr. Presidente declarou
n.dlada a dlscuSSno, e marcou a sua continua·
. Cão para a ordem do dia seguInte.
Levantou-se a Sessão As 2 horas e mell1
dl1 tarde.

15t·

DISCURSO PROFIDRlIDO NESTA SESSÃO
PELO MA'RQUEZ DE BARBACE:N~

Sr. Presidente. Eu não serei jamais 11
advogada da mi organização do Senado, ainda menOll da eoncentracAD de todo o poder
legislativo na Camara dos Srs. DeputadOll.
Firme na aoUda doutrina Que o melhor dos
governos conhec((,os D~ hoje é o monarchlrohereditarfo-constltuelonal·representatlvo, e que
sua melhoria e perfe1cio consiste no equlllbrlo
dOs tres ramos de Que se compõe, o Poder ~
glslatlvo, sUBtentarel quanto em minhas forÇAS couber aqueliB.S retormas que tornarem
nossa!! Inst1tulc1ies lllaJs proprlas para manter o desejado equlllbrlo; e se em wnsequen·
ela de votacões anteriores contrarias ao meu
modo de entender, ou se em eonsequencla de
SESSÃO li" DA ASSEM!BLtA GEltA<L iLEGIS· rejeição do arbltrlo Que logo lembrarei, não
tOr posslvel estabelecer cOlllpleta-mênte a In·
UATJVA, EM 2i·DE SETmmBO DE 1832
dependencla absoluta de cada uma das ca.nm.
ras, votarei pelo expediente que fizer menos
l'REBIDF..NCI.A DO O. BJ:!iTO B.UU!OSO
damno, quero dizer, pelo que menor nlterar o
~ulllbrIo dos poderes, e deixar a cada uma
.A's dez horas e dez minutos proce- das camaraa maior faculdade de repellír as
deu-&e ! chamada, e achand01!e pre aggressõcs da outra.
Que a organização do Senado ~ Impersentes 71 StB. Depntados e 34 Srs.
5&J1adorea. o Sr. Presldetlte declarou feJta, e em multas occaslóes pode ser perIgo·
aberta a Be6do, e lida a Aeta da sa, belll tacll é demonstrar.
E' imperfeita, porque tendo numero fixo,
utecedente, foi appraTada.
No decurso da Sesslo comparecI}- mui limitado, e sem substitutos, não pode
ram. mais 8 Sra. Deputados e 4 Srs. bexn desempenha:, ()8 trabalhos das com-missões logo que faltem 16 oa 12 de eeus mem·
rSenadoré!l.
bros, e sem o nobre sacriflc10 de Sllnde de
alguns dos senadores presentes, talvez j! nl!)
ConUnu&Ddo 11. dIflcus.são du emendas fel· houvesse seasAo.
tas pelo Senado I\(' ProJecto de LeI da RetorPode ser perfgdaa, pOrque, formando«l
.ma da COnstituição, que foram rejeitadas pela em seu selo uml1 maJorla obstinada, e nem
Camata dOll Sra. Deputados, teve lugar a dls- sempre a obstlnaeAo parte de mdo principio,
cu9si1o da 6" emenda, que ficou adlllda na Sea· antes passa em proverblo Que grandes males
sIo anterIor, que d!z:
se tem feIto com 88 melhores Jn1en<;Ges, ap·
O lIafa&1'aDbo 6- 8t1t1l1rf.mldo.
parecendo, digo, uma tal obstlnaçAo contra·
LeU1I8 o po.r:lgl'apho correspondente. a9· rIa aos votos do Monarcha e da Nação, nem
sim eoncebMo:
11m, nem outro possue correeUvo legal, e sem
u!Pnr'I:I.grapbo 5." A Cama.ra dOs Senador~ correctlvo legal, mister será empregar a torc;:a
será electlva e te.mporar11l, etc. ~
ou por parte da. Nação, ou por parte do MoDada a hora, tornou a ficar adIa'lla e, ta lIarcha .
.materla 11 o 5r. Presidente designou a sua
Em ambos os CilSOS hl1 sempre risco,
contlnua~o paro a ordem do dia seguinte. desordem e desgraças.
Levantou-ee a SessAo ás 2 horas 11 meh
A eal:ledorla, tllha da experleudl\., acou.
da tarde.
seJ.ba pois. que SEI estabeleça o COt'N!ctlvo .lc-

I
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Sc!lsdo dI! 2t dI! Setembro

Querem outros Que o SellQdo pane 1ft!S:tl, reparando IlSsIIll o esquecimento IIIl Con- Quentes vcze~ pela flclra da elolçli.o popular
sUtulc!o.
P.1r:l se Idellttric.lr com a Nação e ,e1;8 tnteresUm nollre Sonádor, ~utor da CODsUttllç:io. .~.
e meu a'mISo, jul;nlldo d:J. genamlldlldo dos
Deverln Je~jMe lt:ua.mentc que OI em·
homens por SI, e seduzido t:llve% pelo &,:CH- preóados pllblleos tossem todos de elelcA o roIIlvo amor que tOdós temo3 1105 nossos tIIbOl, pular e lrcquenk para se Identlticarom com
sustentou Que lÍem b:lvla eS'lueclmonlo nn
09 seus IntereSses.
Coi!s/.Jtulç!lo, belD o SCDndo 'br.1sUoll'() lira.
Etltrdàilto, elQueeeu a magIstratura, (Iue
stlsceptlvel dI! obst!nBc1io.
continua vltallcl3, 11 de8pelto de toou III rel!: em qlle fuMou el~ Bllntldnde ~ernll formas, e ilendo eoutra alia -major e mal. Gildo Senndo'!
r:tI ó clamor nacional.
Vd~ 14 ÓQtfs:tes, Senado sem presU,-lo,
>Não h!l.vcrâ :lido termo entre taea m:tr'!sl!m riQlIetIl, sem prlvllegiOll, sem clientela, mos! Creio que sim, c lembrarei 11. elcl,~ p&dave por' S:CD iii'oprlo JntereJ5c I!g:lr-so d (:Ou- pulnT cOm Intervencüo do Monll.Tcha como pre·
st!tuICão, Cómo uclco melo de con.ervar a $cntemcote é. lIlõlS por um espaço de tempo,
fortn t!Wta].
que 'Ilem tolha ti. ba~ilo o exerclclo de l ua s&UIl1 tIl.l argilmento provlL demala o condu~ bllranlll.. lIem preJudJque o principio da. csubl·
a absurdo.
lId~de, tio essencial em um!l. des Camaras,
Tddos ós homens, por seu proprlo loto. netll desthJ!I. a lndepcndencla de ambu.
resse dc\'em ser hOllrndos e probos, porque os
Tudo serla tobcllluel «Im o pertodo de
perjurO!!, llSS4SS!nOS e S/IJteador~ sUo dClõwr- 12 annos, se pela votação de .lIOW de !lolllcm
bdos e perdem fuda ti tOI'Ç.1 moral Da. soela- li lndcpendencla do 'Selll\do lIijO tone (Iunsl
dade; e!h coliseq~cllcl.3. as leIs oontr:l. o Jler- complctamente destrulda.
jurlo, !l.ssasslnlo e roubo ~iio escusadas.
EiI oi! outros nobres membros dt! assem·
Creio que nlnliuem Unrá semelhlLllte con· bléf!. legbldJva. cm 'V1I.0 Insistimos contra li.
sequcncl:l., e de certo o nobre 'Senador, que lIsatilo dns duas ToU.COes. e que tdel~OT seria
tal ar~IIJento empregou para o seoMo, será iJecldlt ptlalelro a duraç/io do Secado eDmo
o prImeIro a feJettal..o em. qnalquer outra hy· eslA, Inc!lapenn'I'Cl eru o COl'l'el:t1'1'O da. votação
;rotbese.
lltomlsclul õ vem como el'a Indlspens:u'el a In·
neconheclda l possibilidade de obt;tlD.atiO dependencln absoluta sendo tempot.1rlo.
.
DO Sen!l.do, reconhcdd a fica a necc!llldade de
Nilo tendo 11. elOQil/!nclll de IIDl nobre depu·
correctlvo lc:al. Qual eleve ser esse C1JrtO, tado, que com tanta polldet , e direi mD.Js, com
dlvo!
wta boa f;j Iltacou hontem a 11tnlJeledadn do
Eis a qllesUío Que temO!! a resolver, e de Senado, assim to:":o :'0 dia Ilnteeedente havia
que llOS devemos oeeupar em boa fé, Il uniíUe sustentado a Independcncla absoluta do mes'
frlu, sem o rep;ehenslvel orliulho J:: DUO c&' mo Sensd6. Dio :!te ntrevo a repetir seus arder .I!s rozõcs de outrem quando convlllcontes, gumenl:os, ublendo tiilraquecel-ol, além de
ou com li c'tlliilnoso proposfto de voto antocl· ctue as considero no. IIIetnorlo. de todO!: mil!,
pado. rejeItando tod o o jienero de dlscuu:lO. tortlriC4do naquclles atgll!Iiêntos (! 1101 prlncl·
Os argumentos extreDlOs não convencem, pias que hei emlttJclo, 8usleo1o que vo taçil.o
nem mcrccem mui longa refuta~a(),
pl'omlseua e Senado tcOl\)Orarlo sil.o Ibeomp;\.t1Tocarel p.lss/I;elrnmente em !l.lbUns para veis.
chesar quanto t!htes ao meu objecto.
COm". porém. da su ppressAo d.1 emenda
Querem uils que !I. essenclll. do Senll40 sobre o art. G1, segulCHIe niio b.1vcr no proeonslsÚl. no vlbliclo, unIra melo de dar ('sta· Jedo de retorDlII. palavr", albUma sobro vota·
bJlldade, Indepe:ttl.enela e s:tbcdorJa eODlnm' coos, poderA n ÁSlemblo!a LelilsJaU?a tudo
m.ld:t aO léglslador; do que d(!\'erJa sesulNe conciliar dnd:!. convcrtendo em artJgos a proa outra C.lm:!r.1 d\!ve ser vItnllcln, parn Que 0lI poslçt.o que discutimos, da maneira se~llIte:
It'nhores Depuuu'os, que tIImbem s:1o ICl:lsla· _ .511.0 rerormayeis os t!r tlgo! tces e Utc9 par:!.
dores. tenham como convtm lndependeocl.1 .:. o Sénndo ler tempararló, e reno1'ndo por ter·
sabedorl:! eonsum:nada. Este E!lclo, por.im, nilo co na <H;culão de se renovar a outru Cnmara;
se propot fI.lr:l !I. Cam3r;l dos Srs. Deputados.
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t!lfZ el lJ aUllplolLlc3, c vatoCü.o ~cj)arlld:l depol8 da do fll1Q O ~lIrIJlO mócllp da. duraç.1o lia. vida
dopols dos (6" allno~ de Idade, o porque é
dfllclIssão naa dllaJ! Camarn9 rfllnldao
Se 4 Aaserubiéa tomar Oita expodlcnte, !urrlcJent!) Pl1ra. !lar eaUblUdiU1e a.o princitodQS Os votoil, todos 03 de~cjos lerão p1e- pio cODller!'lldor Inherente 1I(l Senado. Segui
enchidos. Se, por!'IIl, ln.latlr na votJ.ç/lO pro- mais o Bspirlto do. COD.IItltulçio, que nlio deu
mbtlllil. e -Senado temporlliTlo, qual liom A 40 MOllarchlL veto absoluto, maa temporarlo.
nossa Ultlna de Goyerno?
Se nlll1l1ell& ro~trlccilo não ,e julgou des.
Porfcl@ ollG'tlrcbla da Camara. dos·Depu· trulr D. r(!.Je~Il, embora OI lfonarebtlol de ou·
tados dllrn.nt~ a tIIollorldado do ltlonnrcbll, trns Nncõcs, com Governo reppesentatlvo, te·
porqllo llelIl ti. Jlw:enclB tem o veto por oito !1b~ o vçto absoluto, cpInO poderei eu. con·
annOil, n8Ql o Sell~do melOi de te.latlr A slderllr qUa a essenela do Senado seja alto-vol.aç40 Jlr(lmf.lcllil, ,em tornllMB crlmfno&o rAdo. durAnte 12 41lIlOS, 11m lu,Jl.l' de toda 11pela fejO[lIiío do tOdo o l'r(ljecto, quO de 111[,.. vl!la, como termo de 4Iura.c/lo peloe eillculotl
~lIra com
op~lmltS Id6as contiver ll1gumas 40 proPIl·bllldado coincide perfeltAlllent8?.Mu
meno. boai,
assllll como pa.rlL o veto do Mon.reba ItI ti.
A omnlPQtencia, sen.hores, só está bom xou o prazo ele dllae leilIsll1tUTII.B, dando tem·
na dlvlndn4e, porquo rellno supremo 8aber po pRra se acalmarem as paixões e cOl1h~
com suprema bondade c ju~tlca. N05 bOlDlJJlB cer-se a vontade nacional, exerclbndo o Imé lIempre perlgQ.!Il1i a nenhum ou a. nenhuns perador em toda 11 p16llltuile o Poder Modedeye ser permltt!!JII. ~m tlLl O)l:trep1Cl, tcndo rador, sem rlsce de obstjnaC:io, assim t:uIJde escQlber entro 4pus ~ales, votarçi pelo liam par;l flue o Senado seja. tern.por;J..!t'!o,
mpnQJ',
mister ti longo prazo e perfeita IndependanO $~nido vitajlclQ eQIllO e~t;l p6d~ COIl1- ela,
me~~r (l.bUIIO!I, IIlILS ,nus 1111111805 poàeIP tam·
São estas os princlNos que me diri;:lram
bem B(:r corrlg[dc~ pela l'Oto.ÇUo promiscuo... e assim cploei nas precedentes discussões,
O SODa.tIo como estã, não pôde emb.l.raçar mas se hoje ~uo rúr admltt!do o :l-l'bitrlo Q.ue
lliS"ressiies d!lo Camara. teUlporarla, oflerecl, c o imperlo ameaçado de um simutocia:l
mas embaraçarâ algumas, o Senado tempo- lacro de Senado, de uma Cílmara ollgarcblca
rarl0 com votaCiip prom!/lCUit é DUUO; o equi- e de um mal maior do Q.ue a yltallcj&dade do
lll;lrlo dos podores nil.o ellde, e õt IInarchla Scnad.o, votarei por cHa.
ou o despotismo cabirá sobre nó~. O :Senado
t\lm~rllrlQ por 10nl;0 prazo, o com Indepengen~11l de votação, é optimo c preencherá os
tlns Q.ue se desejam.
SESSXO G' DA ASSIDlBL{:A
~\. ,arto dos bomeD~ moderados, om temG ISL.·\:m:vA, ~"\{ 22 DE
pO/l 4!l fora! e:ccltacáo, é desavadllr a todos
DE 1832
oa PilfUlioll, 1IS$lm estoll preparado para Incorrer no liesagr:l.do dos que nil.o querem que
rr.ESII)l:XCrA DO SIt. DE!'.""TO JUlUlOSO l'tJU:UI,I.
levemente se tOque na orgnnlsação do Senil'
A's dez boras e um quarto, procedo, bem como no dil.Quellcli que aclntemente
querem concentrar todos os poderes em uma
'deu-se â Cho.DJ4da e achando-se presentes 10 8r3. I*putAdos D 37 Srs,
só Ca.ma:').
Havendo rqconbccldo a jmller[elcl1o dO.
Senadores, o Sr. Prm>ldente decIaorG'lInlsaçil.o do Senado, e estando persuadido
rou aberta a sessão e lida li acta da
antecedente, 10J approvada.
que al!;llm& retor'!la era necessa.rla, como
outr'o\""ll. pens;!,va um venerandO preladO porN(l decurso da sc-ssâo compareceram mais
tugucz a respeito dOS omlDentlsslmos urdenc!, apontei 41f!erontes meios; o por ul- 7 Su. Dcputados e 2 Srs. Secadores.
ConUnuando a dlscussáo das emendu
tlmo inslsU (uma ve~ s.llv4 a Independenclp.
q.bsQlutlL das Camal"as) pCllo temporarlo de te!tas P!lJo Senado ao ProJecto de Lei de'
J:l aunos, porque este perlpll.o pouco menos ~ Rdorma. da Constituição, que foram r8gelta-
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o St'nMO SClJ.1 !Ctapor3rlo, c tenha ljUpplOA.
tCJ;, devendo ser renovado pela. telçll. parte
Aa occn~Jllo em quo tór eleita a CamllJ'a dos
Deputados, o seAdo li. vcita~ilo de cada uma
das Ca.maras em separado Qualldo tiver lugar a dJacu8llio prowlacua. - Ma:r01'tz
Barbucq14.
O Sr. Presidente declarou que, como a
waterla da dJscuasio era a auppreasfw, nio
poola admJttir A emenda, e Que em OCClUllão
opportuDa poderia ler tOmadl em conslderatio ao tivesse lugar, e 5uBc1t1wdo-ao a ques·
tão Incidente ae podia ou IUlo ser admlttJda
a emenda, depoll de ae luerem m ultas obaefl'a~a pró e COl1t.ra, o Sr. PrealdeDte torDOU a dedar&l que nio poo!a admJttir a
tarde.
emeud., e dJ5lIe Que CODUllua'a a materla
de Ordem do Dia..
O Sr. I " Secretario occuPOI! por a.!&unl
mJautos
a Cadeira da Presldencla.
SESS.W 7' DA ASSElllB1..liA. GERAL LE.Degola de longo debate, JUIgOU"3D disGISLATIV:A, E.'tI 24 DE SE'I!ElmRO
cutida. .. mate ria em dlacusaio, 11 PlOPODdo o
DE 1832
Sr. Presidente A votaçl1o a &uppressão do P'"
rõl&l'4pho 6", d&9011 de contados os votoe.
declarou que havia &Ido approvMa a suppresdaa pela camara dos Srs. DcputtLdos, tC'1C
lugar a di6cussAo da 6' emcnda. que ficou
adiada na Be8õio preceóonte, quo dlc;
"O paraGl'apho li" - Supprlmldo."
Leu-se o paragropho correspondentc, li&sim concebido;
lo Parograpbo li."
A Camara dos Senadorei serA electiva e t6cnporarla, etc. ~
O Sr. Presldento foI lubsUtuldo por .:.
,uns minuto. na Cadeira da Presldenela
pelo Sr. I ' Secretario.
Dada a hora tornou a ficar adiada esta
diseussio, e o Sr. Presidente marcou para
a Ordem do Dia 24 do correote a continua·
elo da .!Duma dlstUS!liío.
Le'&1ltou-se a sessAo ás tres horas da

A's 10 horas e um quarto protedeu-se á chamada, e acb8lldo-se pre-

". Seculo-se a dlscuaslo da 6" emenda, Que

sentes 66 Brs. Deputados e 37 Sra. dlt;
·0 PArartapho 8.- Supptlmldo. "
SenadOl"es, o Sr. Presidente declaLl!u·se o par/tGrapho correspondente, ps'
.rou aberta a sessão; e lida a. Ilcta da
sim
concehldo;
aJlterlor, tol approvada.
"Paragrapho 8." SetA supprl.mldo na CouNo decurso da sessão compa.reteram mais stltulCio o Capitulo relativo a.o Cooeelho de
Estado. ~
11 St!. DePUtadol e 2 Srs. Senadores.
Dada a hora ficou adiada esta dlsc:uuio.
Cont1nulUldo a dLscussão das emendas
Os Sl"II. Deputados e SeDa40rel ababo
leltas pelo Senado ao Projecto de Lei de
Reforma da Constituição, que foram re;Jatra· menclollados mandaram , Mesa a seguinte
das pela Ca.mara dos S19. Deputados, teve
lupr a dlscu$8io da 6' emenda que ficou
DECLAlJ.ç.l.O DE VOTO
adiada na scuia precedente, que di,;
· 0 parlgrapbo li' aUJlJlrlm!do."
~Declanm08 que 'f01l.0108 eonLra & emen·
Leu-se o par9.l>f&pho correspondente, aa- da suppressl.. do SelIado ao artigo 6" do
sim cOllcebldo:
ProJocto de Lei Que velo da C&Dlara d06
· Pa.ragrapho li." A Camara dos Sellado- Depu!&dos sobre A vitaliciedade do Senado.
t es scrá elecUva, c temporarla, etc. ..
- Rio de Jaoe.1ro, 2-& de Setembro de 183%.O Sr. Marque: de Barhacena mandou á (Asslgnados). - GervasJo. Pires !Ferrelra..
l!csa .. sel>Lllnu emeoda ao paragrapho li" - Antonio MarIa de lloura/ - José Llno
do ProJecto origInal;
Crlutlnbo. - José Corrêa Pacheco Silva. ~Proponbo que o parasrapbo 5" seja re- Vicente Ferreira e Castro SII... Manoel
digido da maneira. sClgulnte: - São re[or- do N'4aclmeoto Castro e Silva. ':.- FlrlJ,nclsco
1ll:lI'els os artigos tO. U, 13 I) H para que Rego Bllrros. - Antonio J0.10 Ife Lessa. _
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SOb.1stl~o lia Rego Barros. - Luh; Aususto supproull'~ do p!lJ'B,rllpho li·, dooBrllDtlc-sv
i\f3In. - NJcoJ40 Perelru de Campos Vor· os \'OtDs pró e coatrll.; e. o Sr. Pr~:de:l~o
;uclro. - A. 1'. LlmDo de Abreu. - Joaê dll~o QUo 1140 pedia admlUlr esto requeri.
Custodlo Dias. - José MarUflltlOo de Alen· mento pelos motivos jA dad06 pns u"iies
car. - Jo.6 Maria PIllto Peixoto. - Anto- precodentes, qua.ndo 80 fizeram Ideatl~os re.'
nio Pinto ClIlcl1orl't'l 118 Gama. - Joaquim qUGrlDlontos.
Fiorlano e ToJedo. - F.tlll1cl'CD e Paula
Depols de se fazerem varlil.i ~rr~~ijes
SlmíiH. - FrancJ&CD dlJ Paula de Almeida exlgtdo.a por al(,uns Membros a ASSilm bl.!a
o Albuquerque. - Gabrl91 Mendes dOB 811n· Geral, tol approvada li. acta.
to.. - Joaquim M:lfJlUlo do OUyelra Helio.
No decurso da sess/lo comparecera.::"! aJals
- Fra.n~l&co de Brito Guerrp.. - lonqulm 2 SN. Deputados.
I;uclo da C05t3 Miranda. - Joaquim ld ..
Contlnuaado a dlscussllo dAS emendas
D.oel Cunelro da Cunha.. - Manoel Gomes teJt.aa pelo Senado ao ProJecto de Lei :103 l~e
da FODlcoa. - Pa.dre Manoel Rodrigues J ar· forma d.1 . ConstJ tul~il.o, que forlllll r~je ltadas
dlm. - Joo.Qulm Francisco Alves Branco pelll. ~lI.ra dos Srs. Deputados, t,\·') lUSa:
lIunll DlI.rrtte. - Antonio José dó Amanl . s discussão da (j' emenda, Que ficou ndla.dll
- Ber1lardo BsU'lIol1o BOI11es de Souu. - na sessilo 1I.1Itecadonte, Que dlr;;
Aureliano da Bouza Oliveira Coutinho. " O parasrapbo 8.' Suprimido.Enrl.to Ferreira da Veiga. - José Bento
Ll!u-se o par:r,:rapbO correspondC:l!~ as·
Leite Ferreira de Mello. - 1: l1o.elo lOGQulm sim concebIdo:
da Costa. - Luiz Ignac!o de Andrade Uma.
·P3l':l.Çllpbo 8.' Sem supprlmldo nol Con- Manoel Odorlco Meades. - A.ntooJo Pae5 stituição o CaPitulO relativo 3.0 Conselho ,te
ar; B:lJ'ros. - Louren~o P:lnto e Si Ribas. - Estlldo. ~
Antonio Pedro d.1 Costa }o'errelra. - BerDsr·
Julgondo-t.e discutida II malerla, prcpUz,
do l.obo de 900r;.1 . - Antonio Fer.Dand ~ da
10 .. ,ota~o a eupprcuüo do p3l'agrap!to S',
SilveIra. - 19natlo de Almeida Fortuna. o depoh de contad.oa os vol.o5, o Sr. Preai·
A. Pereira Ribeiro. - Veni1nelo HenriqUe!
dente declarou Que .nl0 havia aldo approvad3
de Rc:ende ....... José J03qu!m Vlelnr. Bouto.
li. jupprcssào, e tleavll subsistindo o pll.ra;:-rll·
_ JoaQtllm Jsnaclo 4ll Costa 1aJiteJlda. pho r do Projeeto original.
DlOto Duarte S!lv$. - Ernesto Ferreira
Os Srs. Deputados aba.l..xo mencIonados
Frllnça. - Antonio Joa.qulm de !loura.
man/laram a sesulnte
O Sr. PresIdente deslJ;t!ou l'l!lra. a. Ordem
do Dia seguinte a contlnuaclie da dbeussllo
:ldlada.
Lev4Dtou-so. a. sess10 As dUM horas e
meia da. tarde.
~Docla.ramos que votámos contra. a suppres-

do da. ProposlçAo oltoVlI, 'Inda. da Camara
dos Deputados, rell1t1 va ao Conselho de E&ttu:lo.
- Pô.lÇO dlL Mscmbl!a Geral, l!õ dlt SeGEM.!..
L&ASSEll.RLi!A
SESSÃO S' D.-\.
OIS:w.TlVA. EM 2S DE SETDlIBRO tembro de lS3!. - Gervaslo Pires F erreira. -
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1. Llllo CóttU.o.ho. - M. N. Cutro

ti

SUva.,

- A. P . Chlchorro da Gllnla.. - F. Paula
AroluJo. - -I;naclo Joaquim da Oos~. - ]~

qúlm F. de Toledo. -

L. P. de Sá RlbôUl. -

A'. dOI horas e vlnto mlnntos procedeu. Fra.nclseo de Paula Simões. - Gabriel Men·
18 a. chamadll, o aeb:mdo-so presentes 75 Srs. des dos S:llltoa. - Gnbrlel F . lu nQuelra.
Se;ulG-S& a dIscu ssão das se;ulntes emen·
Deputados e as Srs. Scnadoró:!, o Sr. Presl·
deote declarou liberta a st5.$áo. e sendo IIIJn das Que dbem:
~ E' rotorm.nel o ortlgo 73.
" o.etll da anterior, o Sr. Llno Coutin~o re-

quereu QUo 10 mencloal1SS8 na acto o n~nlGl'O
do vOtOl por QUO ae hllTla vencido li. emcndA

I

"E' reformavct o arligo 8a parngrapho 3°.
~Silo retorm:l.VCls os art/!os 84, 86, 86, 87.
21
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88, ,sobre 09 Conselhos Geraca p()(\ercm resolver de![ttltivamente, ete.
"E' retormavel o arUgo 1Gl paragrapho
4" sobre a approva(:ão, etc.
~Sin retormav8ia 03 artigO/; 170 e 111, etc.
rLeram1>e os plll'agraphos correspondentes,
assim con~bldOG:
"Paragrapho 1),. Os Conselhos Ger~a 1Ie-

SOlllldo, muito estimarIa nii.o ter ouvlllo cousa
lllS'Uma pr6 ou contra os Sonlldores porque a
Assombléa Geral detesta as persona'lldMIffl ou

sarcasmos.
T81 é, senhores, a razão por Que não com·

bato os Cactos arteiramente expendldol\ na aJI.tecedente sessi.o para. reprimir os Senadores.
Nada Borla mala (acll do ql.1e re!utal-os, mas a
riLo converUdos, etc."
refutação me submergiria na mesma. degra"Puagrapbo 10. AlI reb'das pUblleas serão dação dls persoo.lIlidades, doa .63l'CASDl08j au·
divIdidas etc. ..
IICl08 de um lado, jacobinos de outro, silo exNo mnlo da dlscussfio o Sr. Senador Al. pressões Indignas desta. casa.
melda o Albuquerque mandou !I. MeBa. o seDirei, pois, UIIla. só verdade, e bem triste,
gulnto
quer o Senado seja temporarlo, ou vltallclo,
quer seja. feltnra da eleição popular ou da.s
Alisembléas Provlnclaes; quer o Monarcha. Intervenha, quer não na escolha dos Senadores,
elJea terão sempre o cunho da Imp6l'!elçilo
Roqueiro quo se f~a. votaçiio aeparada s0huma.na. Merecimento Sera!. e absoluto, não
bro os artigos roformavels fi razões, ou Indica50 encontra. em nenhum corpo collectivo, em
ção de modo de lazer li. reforma, - . .UIlkWa
ne.cbuma Camara. Nós veremos em ambas
c ~UllU4ucrque,
a gradacã.o Infalltvel desde a sabedorIa acUo
Ficou sobre a Mesa para ser tom.a.do em
va. e patrlot1ea, até a Ignora.ncta dC'lI'mente e
consideração em lugar competente.
epie,urbta.
Dada a hora, ticou adiada 0$1& discussão
Deixemos, Pois, os Senadora pua nos
o o Sr. Presidente marcou a liua contlnunção
oecupa.rmos do Senado; con&ontemos ' as
para a Ordem do Dia seguinte.
razões CJ:pendidas com sincero desejo de
Levan,touofle a sessão ás du!UI hor&.!! e meia
acertar e facilmente veremos concUladas as
da tarde.
duas opiniões oppostas, Eterna dlvergcllcla.
s6 p6de haver entre a virtude e o vicio,
nunca. entre os escolbldos da. Nação.
O Senado vlt&llclo não tendo estimulo
de amblçlo, content&-se do presente, e remsctmso PROFERIDO PELO MA:RQUEZ siste a todo o melbora.:nento.
DE B.MWAOENA NESTA SESSXO
Seri cata proposição verdadeira? Serão
os lactos em seu abono? Creio qUenâo, O
Delender a proPrla honra Injustamente Senado llrazllelro resistio a torrente das In·
o!!endlda é um .dever do todo o homem de novações, li. destruição total da Constituição
bem; delender a honra de outrem, ou doe: au- do Imperlo, mas o Senado admlttlo, sustenta
sentes, ê uma virtude das almas generosll.S; e ddenderá Bempre aQueilas reformas, alto.ast>lm por dobrados Ululas eu deveria sahlr mente reclamadas pela Nação, aquellas quS
a campo, se outro malB Imperioso dever não vão faztr a prOBpérldade de todae as Prome Impuzesse hont'Ollo sUenclo. Este dever vinclas.
Autoridade tegtalntlva nos Conselhos
eu me nio Impuz em conaeqnenela da !Uivertenda do V. Ex., quo seria bast&nte, maS para os objectOB de seu pecullaT Interesso
em consequenela de minha anterlOt' eonvl~il.o, local, divisão de rendas em geraes e provlnque a Assemblêa GoraI Legislativa Querendo claes, loram rerormas admlttldas pelo Sedecidir a Im-portante Questão, se o Senado nado Quasl unanimemente. Póde-se bom di·
Brullelro deve ou niio ser vltaIlclo, Queren- zer que a oppo!!lçilo que a este respeito ap'
do ouvir com nttencão e prllZer tudo qUlUlto pareceu, foi mala para esclarecimento da
a sabedoria antiga e moderna tem ensinado discussão do quo para retardar de um s6
pr6 o.u co~trn a. In!ltltulçAo c csscncla lIe um dia o benefldo ao tol1115 as Provindas. DIS'0
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scgunda vez, todas, porque foi comprehendt- mens notaval! em todos os tempOll, om todos
da esta Provincla, que esqueeeu no or:lglnlll os pulzes.
Pl'oJecto.
Tus notablUdadea "mais descem Ao m ~
o progresso das luzeg li constante, nio dlocrldade, cODumpOtaneOll e vindouros lhes
pAra. As notabilidades 'VarIam. O Senado consagram respeito e vanera,lo.
deve ser renovado frequentemente para. Que
Os que 810 Instrumentos de deslrul~iLo.
não fique estacionaria e Das trevaa, para qua 011 que empregam a coragem, li seductora. eloa5 notabUldades dll boJe 8uccedam
Ls de quencla para a mina da palrla.; 0& que COnhonteDl, Que :IA são moolocrldades ou menos sUtuldos chetes de partido, entretem conQue Isso.
stantemente & febre fefolllCIODarla, tambem
Se a Babadorla legislaUva fosse como as slo homllDs notavels. Ta611 notabilidades, paswodas, Ilue a ultlJIla chegada ~ Bempre pre- sa.da a crise, de:sleltoB 011 partldOll, nAo des.terida pelos casqullhos; ou a nomea~ de cem i mediocridade, descem li nuIlldaile, nlo
Scnador lesse acompanhada de aegrtgaçlo têm a veueracAo, têm a é:lecra,lo de todOll.
abaotuta dos homens, 11 dos livros, de certo
Washington, Frank1tEl foram not&bllldaa renovaçio do Senado deveria. Bcr frequente dea, assim como lambem foram 'Danton e
talvez annual, melbor ainda. cada mu.
lWbesplere. Dlra. all;Uem que notabilidades
Se, porém, 11. Ba.bedorla li uma acquls!· desta natureza S8 devam sllbstltulr! Não. A
tio lelta com multo estudo e trabalbo; se o notabilidade adquirida pela virtude, nAo deestulfo e trabalbo ê permlttido a todos, eu ve ser SUb8titulds. deve ser conservada. Para
n!l.o conheço como entre eontemporaneDs, o aa rotablUdades deste genero quo apparee~
progresso esteja. mais de um lado.- do que rem de nOVo, estará sempre a porta aberta
do outro, como o a.utor que está em llceUa, pelll. mio da IUes:Ofavel morte.
tenha JIlenor Incentivo, ou não desempenhe
NAo se trata agora. de ser ou nlo ser
tão bem o seu papel como qualquer outro vitallclo, t. um mero appe110 parI\. a. Na.ç!i.o,
homem de menos Idade, menOG praUco, e que nlnguem o deve temer, porque a soberania
está fóra do theatro. Seria. preciso adJlltttlr nacional li sempre Juata.
que entre nós o nome de Senador tem a mesNos obJeetos em <l:DII a ConstltulCAo (:S.
ma força, que em Portugal se attr:lbue ao de tabclsceu regru positivas pa.ra o 1I0f1l10 procedimento. n40 cabe appellD.~ão ou aggravo.
Fra.de lIel'DMdo.
iNotabtllda.tle o ar1stocnu::la elo duu
A ConstltulcAo manda Que, vencida a JleCaUSAS dl!fereutes, que umas Ve%es estão uni- cesstdade da reforma de algum artigo condas, outrae vezes separadaa.
stitucional, se expadll'l1. Lei para que os eleiA aristocracia brazllelra, aquella que a tores confiram especlal faculdade aos DepuConstituição reconhece, COnsiste na virtude, tados Par& a ·pretendlda altera~!1o OD reforlia sclenc1a. e ua tique". Esta. aristocracia ma, e sendo a mataria discutida na seguinte
existe em todas as NllÇ6es, em toda. a l6rm& legislatura. prevalecerA o ~ue ·fOr vencido.
de Govemo, e 1'az o melhor ornamento da Eis a reça do processo. e da mantença, e
sociedade. Qualquer que tenh. sido ou haja nisto nlo p6de haver appellação ou aggravo;
de vir IL ser o turor e aucceaso dos nivela- lI1u admlttamos que convém o appello 4 Nadores, elle5 nunca poderio destruir este g~ tlo, e qUe mesmo o devemos <laUr, .qual serd.
a rulo Buftlclente para que este ~!relto, esta
nero de superiorldade.
A notabtlldade nasee do bom ou mto convenlencla. nio abraoj. o artigo 611' Apemprego das n~as faculdades. Os que d~ pellamos pa.ra. a Natlo -contra o vitalício,
tendem no campo ou na tribuna a liberdade mas Quanto li 'Votação promlscna, gnardemos
da patrla; os que abnegando tazendo famllla profundo slIenclo!t '11m tal procedhnento li
e vida., procuram melhorar a Borte da huma.- Injusto: ou devemos appellar da vita.llclo, e
nidade tLlntcta nas cadelas ou na eseravldAo; "otaçAo promlseua ou de nenhuUl.
O Seua.do p6de cahlr em decrepitude, de
OI! Que sem tanto risco, mQS i força dQ es'
tudos descobrem cousas tilo utels camo a certa Idade em diante softre o corpo e sortre
vaeclnn, machl.na de vapor, e outra9, sio ho- o egplrlto; 'IDlster ê que o Senado seja tem-
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nornr!n, B que ni'io oxreda o. 12 annos o prazo :lbr:lllpc depois de (arta tíPOtll, tud.o quanto
ac seu cxercle!o.
se quer, é vcrdndeira.mentc um marohetlHlo,
Estq. objccção oi! renl, ti vel'dndelrll, nós um mosaico le~slatlvQ; e selldo Allnulll, e
11 sentimos, nÓ9 a vemQ9, forçoso ê admIt- lndlsPQPSlLyel plH'~ o '1ndamonto 40 Goverllo
til-a.
poder~ \> Senn40 ,ijclll crlmfl raJal/.fll·a,? FIl.J'4
o prazo de 13 annos ê lIuftlclente paro. a OlJl{lndIlJ, llllla p. votaçilo prQ!lllijllt1jl. rapo1'l1
eonsorvaçilo do prlncl.plo dG estabilidade; t~do no daI" auo.
principio oC]ue sem duvida fórD:lo. o mlLl~ liaUm lIo~re omdor, Ilue mereae 11 maior
lido argumento li !o.vor dfl vltalicl~Q.ac 40 eonrllUlça daquelles que opinam contra R vi.
Senado.
tí1llclq4~ e 40 Sptl!l-do, polQ segunda. VeJ' ataO .JIr~o do 12 JlljnQS pelo calculo dtll cou nMps 4(1 hO:ltam o artigo 61, G prometteu
probabllldlUles, b_'IIlbe-m eplndde com o ter. Illle ilolleJtaria a lua revogll!!~.
l'ido eerá otan to preclse,bastará que a
mo medio da dW'llcão da vida, 1;IopolR dos -46
réda~ilo
da proposição em artigos seja tal
nunos de Idado, que tambem ~ o termo médio
qual propuz, e que no rim do 'Illeu dlscurJlO
da entrada dos Senadoras em exerclelo.
Assl'm este prazo concilia as oplnllíes OP- mnndnrel á. Mesa.
OUtrll J;obre o1'tulpr, ~1I_1;I ISlllllment@ me-postas! reunindo o que h;l do !DalS ess~nclp.l!
dG mais Importante cm nm~ns, Q1!erO 4!zer reçe J!. JIlp.IQr ePiltlanc~ dllqll~les Que oplllllm
estll'bllldade ,sem ~ !!Çrep!t~Il!!, moderaç~o liem ~ la,V9r q;;. vllillleJedl+de, citou com emphase
tornor; 4SS!'!D- n~s Mi'ereR1P~ adplltar, U01o. u'm exemplo da Fro.nço. que dllVeD:lOS aproyez sllva n llberdndo do Sonndo, cP'IIditio veltllr, .4 FrlUl!:a mio destrlllo a Qamara. 11'08
sific I]IUl ntm, porque som l!berande n!nguem PanH, fal uma modtrlcacão: PllSSOU de be4evo exitiUr, Um S6nlldo tlujellD fis Innncn- redlt!l.rJa 4 vltallclo.; cedeu um pouno, mllR
elas e -vontnde do MOllarcba, ou dos Depu- do reslsUo á torrente da revolu~ão,
tados, seria apear .(Ie todas aR Inst.ltul~aes.
O Bra%lI, digo eu boJe, n!lo resiste .!
Eu niio digo que scr ou não ser o Se· torrente d;l rêvoluçl!.o, ~eda um pouco, modinndo \'Itnllcfo, sefa questão de vida ou de fique a Instituição passa.ado de vlt;\lIcla A
morte; mas sustento Que é Questão de vida temporarla, lIDaS com o l'azoavel J?oF:LZO do
ou de morte, ter ou não ter cada uma das 1.2 ~nnQll, e !oteira lIberdnde na. vP1:11çào do
Cilmaras -um 'IIeto nbsoluto; :poder ou não Senado,
poder uma repelllr as !lggressócs dn outra.
Çed~ ~m de nl1s um PO\lCO de suas opiÇom Senado tem~Qrarlo, e votaçiio pro- niões, resulte 4n. rellnl~Q qlUI C1.\Dlarllll Ao ,"upI:IISClla. nelJl o ~Qn;Ll'C~;l, nem- !lo -l'{açjl.o terão pre~$iltl · da tQ4t\{1 ali fIl.C!fQIlS, e .nilp O crellçl·
n mener g!l-fnntla eO/ltro o pleno potl~r, ~" mento (jaij Que odstl:lIl QU Jlod~r9,o IilUicer.
llropn.o, acerta sc!enelll, do. ClI-Plllltl. 40B Sn,
Álllmlldo do lIlJI.I1 purQ patrloillilIlD, ten·
do em vlata. untea.mep.ta a -Pai, A- UboJldll.dO,
Deputa.do.!.
Se tal monstruosidade pol!t!oa passal', o li. unl!o do Brull, eu V08 otforeco a eecnlnte
que Deus nAo permUta, brem06 ellll uml\ redacIlllo:
,Sil.o l'etorma-;;-eis O! artigO! -40, 41, 019
Camarn. com o mesmo nome, 'lIlU em "eall.
dade uma Constituinte, ou -conl·eac!l.o nacto- G oH para Que o Senado se'a temporarlo, e
tenlla sUPPlentes, devendo ser renovado lIela
n~.
A barrelrn que aln~a ·tlça.râ no Sena.do, tr.rÇll parte, Dl\ occas!lI.o em quo fOr eleita. :J.
pel;l rejeição total de qunlquer Proledo, é Clrmllra dos Deputndos ~ sendo n votaçllo de
mui Inslgnlric;l.nte, ê me~mo nllUa para li. Lei cada uma das Camarp.s em separado, q1jando
dns LoI&, como OrJI se chama fl .r,.el do Or- tlve.r luG'íl-l' a discussão »rQtpl~culI.
CãIDel1to. lEsta 1-01 QUo 1115 deveria occupar-jiCl
Rio, 24, de Setombr/l de 1832. - Marl]uc!;
da receita o dcspo~a lognllIlento cstahclac1 dll, de 11l1rbaOl1\'Jtl,
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spbre /I. Mesa o sagulnte reqUerimento. e seijdo .ubmettldo á conslderaçlio dp. Assembléa

foi flpolndo:
!!R&QlIslro qu o $e faça votllçAQ sep!m~,
da, ete."
Paooll portaato o Sr. fPrasJ.d:ente á prl>pOr 11 vota!:llo:
A's 4ez .hO!,Jl.S f vlntll mhJut~1 prp1.- Se eram retOTlgllofllJg os I1rUgos 73,
(edeU1I8 a ch.o.mlld~ e "cb,A-lIdQ-llc 8S paragrapbo S', 84, 85, 86, 87, 88, 101 papresentes 117 Sra. Depu~dos ~ ar fi!r~. rl1gtnpho 4°1 170 11 l71; venclllNle q\le ~JU.
Senadores, o Sr, Pre514e~te 4~çJp.rQu
2.' 811 SII apprqYjlva QJle dBUOl1 40a ~rtl
aberta. 11. sessli.o, i! lId!,> 11 ~tA dtl 0..0.- gOl 84, 815, 84. 87 e 88, se rJZt!l6Q etpressa
terlr, to! approvq.da.
mencllo destas palavros: - sobre os Conselhos G&rIlCI poderem resoJyer dlltlnlUvamenNo decurao da sess:lÇ! çop:lpa.receram mAis te, com BpprovBC!l.o dOI Presidentes em Con8 Sra. Depub.doa e 1 Sr. Sel!Wor.
selho, quando .fOr do I ntere$~e peculiar de
Continuando I. dlscnss,ão das 6lJ!endas 'U81 rP1'o't'IDelas, e que ~(l pàç) opuuzer ás
feitas pelo Bellado ao ProJecto de Lei de ~e Leia Genes do 'Imperlo ou AP5 Intl!Tcsses de
forma d:J. CODstitulção. liDe fomm repçl~das outra !Provlncla. seadq tudo P!1r~lçIJl~do pelos
pela CamllTn dos 8rs. Deputa!,!os. teve luS'~r Presidentes' Assembléa Geral Lem~ llltlra e
11. dlllcuasl0 du SCbUlntes emendas ll'ue tlcn· ao Gover:llo: decldlo-se /lue n~o.
'U M ndl:!.dlls na scss!l.o antecedente, que li',
3." Se se apPlo't'flva que depois (ja arUso
zem:
101 paratrapho 4-, se fi zesse es~ 4eclllraç~o
"E' refamtavel o nrtlgo 73,"
- sobre a approvncao dns Resoluções dos
parasra- Conselhos Provlnclaes pelo ,poder MQderAdor:
.. E' reformaval o artigo
,()ftolveu~e Que elm.
pho S· ...
n.rU&,os 8-1, Sá, B~,
"Silo rdormavels
4." .Be Sll approvava que depois ~9!I artigos 170 e 171 ge flzeue estp. deelnrllçl1o: ....,
87, 88, ete."
"E' relormavel o nrtlgo 101 pnrllS'I'll.P~o pua ficarem em barmonla. çom o Rue rar
etc.
approvl1odo nos nr1l;os ;lDte~edentes; ven.. São retor:n~:vels os artigos 110 e 171, ceu-se qUII 11110.
.Requereu-ee então Que Sfi! prOpuzeslle li
etc_ "
Lcr;lm-so o~ parobJ'aph9S corrcspon~entes votacúo se estavsm ou nlloprejudlca.dos 09
pnra.grllphos 2° e 10 40 Projecto originai. e
l1sslm eoncebldÇls:
• PllragTtlpbo 9.- Os Conselhos Cernes se- depois de .e flu:erem m\t!tos observaç~es pr6
e contra, o Sr_ Pusldente propÔ: , fot!1cAo
rão convertidos, etc."
.,paragTapbo 10. As rendas publicas se- .s se julgavam prejudicados os parngrnphos
9' e 10 e requcrendCHe que !l. votac40 tosse
rão divididas, ete."
O Sr. JETarlsto requereu que ti. maurla feita sepllrlldaIDente sobre c3da um doa pa. dAS e'Qlell4lla :ro~ p.ropostn 1\ vot;lc~ SCPíl- raGTaphos, dep"a:ls de a-polado esta roquerl".llalllsllts: e 4opols de flll1arem mq.ls Q.l&;U'ls mento, prop6%-se , vota.Clo se o plI.l'asrapbo
Senbores, o Sr. Presidente dec1jlroll Que ti 9" estava prejudlcn40 f: contadoe os votos, o
requerimento Be reduzia nos 'Ill~smos t.:!roOS Sr. Presidente declarou Que nlto esta,a predo outro jA aprcsentado na. sessiio prccedcnt:l judicado : prop6z-se depois se o P3rtllrapho
lobre este objecto, o qual se1'la lubmattldO 10 estava prlljudlelldo, e contando-ae Igualti consIderaçi1o d3 ÁsscmbMa GemI, e ~~c mente os vot~! o Sr. 'Presidente declarou Que
bk1o. 10;0 guo fosso! aPolodo, depois de fe- lambem nfto e9tavll. preJudicado.
SebUlo-se a dlscussllo da ultima. emendll,
cha4a 11. discussão dos emendas, pois t:l.CS reQuerlJllCntos, segundo o Reglmonto da C3Sa.. que diz :
"O parnSTapllo 11 supprlmldo. ·
nllo tlnhll.m dllcus~ão.
Julsondo-sc atinlll dlsoutldo. a mnlerla. em
Leu-se o parllgrapho correspondente, osCIliestiio, o Sr. Presidente declarou 'lUI! eslB.vll sl'lll concebido:
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~Parag,nl.Pho 11. Dill'lJ.nte a Menoridade

do Imperador, etc. ·

28 de Setembro
Depois de se tuerem nlsumas olAierv:\çlSell sobre A nomeaç40 da CommlssD,c e o

. Da.da n hora., ficou adiada esta dlaeullAo. numero de M embros de Que se deveria" come o Sr. 'Presidente iIla.rCOU a sua contlDuaç4.0 ""r. resolveu-se que !DaSa composta ele trel
P!lrll n Ordem do Dl!l. seguinte.
Membros nomeado, pejo PreSidente; em cou.
I.evlDtouoSe a sessão As dUal horaa e sequencla do que o 8r. Presidente n"mct-U os
meia da tarde.
Bra. Bernardo Bellll1rlo Soares díl Souza,

.,.'

CaeelsDo Spiridlão de Mello Mattos, e MarqUei de C&raveUaa,

fi lu.pendeu
a ItIi:'sl1o
SESSÃO 10- DA ASSEMBL:tA GERuU, LE- Pelo melo dia, e/llquanto a CommlssAo la
GISLATW"'-, EM 27 DE SE'I1EM:BRO proceder t redacç6 0 do 'Prolecto em :luestilo.
Â ' uma hora fi um quarto cODtlnuou a
DE 1832

ululo e o Sr, :. Secntarlo OIiI"eira leu a
legulnte redaeçlo do Prolecto de Lei Je Re- forma da Constltulçl:l:
Ao. Assembléa Geral LéclslatlTa, decretl1:
A's dez horas e um · Ql1arto proce-

o.

ArU,"o unleo.
Eleitores dOll Deputados
deu-se , chamada, e nebando-se precte.
sen tes 66 -Srs. Deputados, 8 3' Sr••
EDtrando em dlscu~~o a rt'llaC!'ilo re.
Senadores, .o Sr. Presidente declArou aberta a seuão, e sendo lida a QUereu.,e Que t l),llJO a tm prMnlr, " ~;Ol~ de
,cta da. anterior, depois de ae lbe se tazerem al(Umu obserl'lçóeJ o Sr. he.
tazer uma pequena correeção, tol eldente PTOpOS'••e ~~ apclull. " requerlIl!ento
O Qual se redu%l. a Que tl eas~, atU:ad:l. a 415DpprovadL
ClI.sAo para se Imprimir 11 teauç!lo: venNo decurso da se5!40 C0Illll4re-cer&Dl mala cendl>le Que sIm. eotrou em dlscusdCl a Sll:a
materia e dand018 elta por discutida, lira! 8rs. Deputa~os e !Srs. Senadores.
Continuando a . discussão das emendaM !)OHe .. "o~lo " se apprO'fl1l'a o requeriteltas pelo Senado ao proJecto de L ei de Re- mento pata· que t osse & ImprImir a reilacção
rorma da ConstltulCiio, Que toram rejeltadaa AfIm de en trar em dlscuss40 no dia seguinte
peja Colma ra dos 5r8. Dilputado.'J, teve lusar e depOis de contados o. "Votos, o Sr. Presia discussão da ultima emenda, que !leou dente cedarOIl que se bnv!11 I1pprovlldo Que
f 081& a Imprhnir a r&dlI.cçao, e ·mareou a sua
adlnda na. sessAo preeedente, que dl.:r::
dlscuu io para a Ordem do Dia seguinte.
O parl1~pho 11 supprlmldo.
Levanton-!le a aeaaAo 4a duas horas meLeu·se o pllragrll.pbo 11: durante tL me"-06 um QUl1rto da tarde.
noridade do Imperador, e~.

JulgandMe atf.ual dJscnUda a

mataria

propONe li votaç40 a suppreaai!.o do paragrapbo 11, e depois de contailos os "Votos, o Sr.
Presidente declarou Que nilo bavla /lIdo ap·
pronda a suppress.lo, e que tlcava snbsls- SESSÃO 11" DA ABSE.\IBL:flA GERAL LEGISLA.TIVA, 'EM 28 DE SETmmRO
tlndo o para.rrapbo.
DEI
ISS:!
Leu~ então o segu.lnte
requerimento,
qu e o Sr. Castro e Silva

bavla

mandado'

lIesa:

r:U8mENCIA

)lO

81. BUTO nAJlJlo90 naJ!IJlA.

~JteQue1ro

se nomeie a Commlsa1o da
Redlll:ÇãQ para redigir o vencido na AsIlem·
bMa Geral. - Cedro c Sflt1'Il.
Sendo lI\1ola!!o este relluel'lmento, entrou
e!D dlscu u iI,o, 1ulgnndo-se discutida. 11. BUli.
tnlltarlll, propõ,,·Sfj :\ votaCAo, It tol o.ppr()-

ndo.

A'8 dez borl!! e um . Quarto ,procedeu ..e A cbamada, e achando-se pr&sentes 65 Sr•. Deputlld09 e 34 SrS.
Senadores, o St. Presidente declarou aberta a seasilo. e lido. a acta. dn
anterior, fOi approvada.

Se88~

de 28 de Setembro

iGO

-No deeurso (Ia aMslio compareceram mala , Corma Que ao l1Ier no .rtlgO 83 P.lLragrapho
7 Srl. Daputados e 2 SR. Senadores.
.a". - ltebOlLÇ<&I.
Sendo /I, Ordem do Dia a dl5CuellãO 4a.
Foi õ1poladll. sómcuto :I. emenda. rela.tiva.
red ncção do :ProJecto de Lei de RefOl'lD& da 11 redacçiLo do arUlõo u.nlco, QUO e&t4va em
ConStltulçll.o, leu-&e a. seguinte emenda, oUe- dllltussio.
~cldo. pela Commlssão da Redacçio:
JulpndQfi atinai dlseuUdn a materla,
~SupprlmlHe o artigo 79, .que estA com- prop6:lIe 11 'Votação: 1-, & redacçio do 1I.f.
IIrehendldo no pnra.g:rapho a·. - o. B. M, tlgo uDJ.eo, &alva a emenda: tol aPllrOvadaj
Nolto.. - Oaravellal, - Bdua.rlo.
Zu, a. emellda respectiva <1.0 Sr. h.':UOUÇ!Ul;
O Sr. Getulio requereu Que 86 !ize&lle a Ultmbem 101 apllfovada.
leitura dos autographOll das emende approSegUi01le a dl8CUSSilO da red..,çllu 110 li".
"das pelo Senado, remetUdaa .. Camara doa ralrapho 1-, e l&ll.do-ee a emo;lll1illo r"'ipecUva
Sr! . Deputados, 8 das emelldas .que foram do Sr. Rebou~, tol e/l ta apuiJU1a.
rejeitadas pela dita Camara; e 101 eatlatelto.
O Br. Ern8lto oCt&rec:eu a seguinte
O Sr. Prealdente declarou entAo .que o emellda. que tambem tol apoiada.:
Rcglmento da Casa não permltOa lo cada 11m
Ao paragre.pho 1.- SUPllrlmam-Be 18. pa.
dos Senhores fallar mais de uma 'VOZ lobre lavrfle _ E' re10rmaveL _ Enu:IIO Ferreira
ca.da ·m aterla, li propOz, $e a dlacUMlo da frtJn,1J.. ..
redllCCllo e votaçil.o de.erIa aer sobre tAda
JuJaando-ee dlacuUda a materla, proum dos paragraphos separadamente, e uelm
pOz..... ,otae&.o: I", a IUPllfes&iO du llala·
. I. vcnceu.
vrse - E' reforznavel: 101 approvada; t ", a
Entrou em dlscUli~ a redacçlo do Bl'"
ndac;ll.o do par"rapho 1", na coniormidade
e
o
Sr.
Rebou~
apresentou
a
tlgo unlto.,
d& ~1lda vencida: tambem 101 I.PllrorBda
legulnte
ti Julgou-se preludiada a eme.nda respectiva
do Sr. Rebouel$.
.
M

O mesmo Sr. Rebouças pedlo licença para
reUrar o relto das suas emendas e fol·lhe
concedido.

A .ASSembl~ atral LegielaUva do Imperio 40 Brazl1 decreta:
ArUgo un.lco. OI Eleitores dos Deputadoll
para a seguinte Leslslatura IheB conferlrlo
Da•.Procurae6es eBlleclal taculdllAe para reformarem os artl.gos da ConaUtuiçio, que ae
sel;llem:.
O tl.rtlgo
tão IlÓmente quanto as ses·
sões do Senado quando se converter em Tribunal ode Justiça.
OS arUros 29 e 47 })aragrs,pho 2- e 12'
quanto aos Conselheiros de Estado: ti OI
artigos 137, 138, 139, 140, U1, 142, 143 e 144.
O artigo 72 Da parte que excepttla de
ter CODlelho Geral Do Pro,.lncla onde estiver
colloca.da a CaPital d.o lmperlo.
O artigo ao IiObre a êpoea. da Inetallaçio
dos CODlelhos Geraes de 'Provlncla; 011 artlgOli 81, 82, 83 paragraph08 ao, 84, 86, 8S,
81 e 88 e o artls-o 104 paragrallho '., ,obre
11. tl.pprovacio d:u Re60luçães doa ConaelhOl
provlnclaes pelo Poder Moderador.
O arUgo 123 sobre
numero dos Regen·

Pueoll-se a dlacutlr a redaceão do pa·
l'tIgrapho 2- e depoll de ae fazerem algumas
Observael5es, propllz-Be ! vota,eiO ae a emen·
da Que 88 havia vencido, sobre a luppressão
das palavras - E' reformaveI - abrangia
todos 08 paragraphos: e assim se resolveu.
Julgando-se entio· dllcutlda a materla,
propOz.se , votação a redaceão do I!&ragra.pho Z": e 101 app.rovad&.
SeSUIDdo-.o a dl.CUliSio da redaeçllo do
·paragrapho 3", leu·se a emenda acima t.ranacripta, ottereclda pela Commlssilo de · Redaceio, a Q.ual foi aPOladL
O Sr. Evarlsto apre&êDtou a legulDte
emenda, que foi apoiada:
M Ao par&grallho S' allm de se dar DOva
orgaDlsatio e ampllarellHle as attrlbulç6ea
dOll Con~lhos Oeraea de provlDcl.. - EcariflO I'errriro ~ Vefgo.
O Sr. Ernesto otrereteu esta emenda, que
t&mbem 101 apoiada:
"Os paragrapboa a·, <I' e 5' sejam IUbo
tes, li f6rma. da eua eleição.
0lI artigos 110 c 171 em relaça.o Are· stltuldos llelo segulnto:

'9.

°

:,

.." .. '.
,

':

• ••

'.I
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p",rllgr:who 3 .~ Os artIgos 73, 74, 711, 77,' do lipolndo es te rCQllcr!!llcnto, contl:1uou-sc a

89:1

SO, 83 paragrapho 3", 8~, S6, S7, 88 o
propor: 1°, a primaria parte da elnenda do
Pll.Tll o fim d<l serem os Cool;clhos Geraes SI'. Evnrbto ntê ti ilnJllvra - Membro - ; rol
ConvQrtldas em Asscmbléas Legislativas Pro- upprovlul4. 2", a SegUnda pado da mesma
vine!acs. - Ernc:to Parreira J.'rança."
eDlcndn, salva a suh-emendn; nli.o passou; S",

O Rr. El'nrl~to pedlo retirar a sUa emen· a sub-eruenda. do Sr. Ernesto, tnmbem não
da, B (ol·lhe concedida .
pIlSSDU; 4·, SO se julglivll prejudIcada a. parte
O Sr. Calmon oUareceu li. seguinte emen- da emendil iustnLlnula, QUe nfio 1'01 proposta,
dIL, Ilua foi apoIada:
venceu-se Que 1140; 5~ ae se ILpprovava que na
"Parõlstnpho a". Os artlgoS 73, 16, 71, 811, tedncc40 so flzl!/lse mençao destlLS palilvrils 8a p8~ngrapbo a' , 84, 3&, 86, 31, 89, 101 pa- e ttltma 'lln sua elelçll.o - resolveu-$/l que slw.
tn,rapbo 4°; 110 r 1'1'1, lÚ'im de lJue sejllltt oro
Se/tuJo.sB 11. dlscuss40 da rcdaCCno do pngnnizadoa os Con,olbo-, Gerl1eS e !UIIS 4ttrlbul· ragr:tpho 8~, vler:lm .d MeSa ns seguIntes emen·
gOee ampliadas conforme o exigIr li Ip.teresse das Que lOtam IIPollldns, e.:t~cpto /l. tncnc10nnda
nacional. - Calmon,
cm quInto lúgar.
J'ulgando-se atlnn! dIscutida 11 materla,
I '. Do 5r. VII!!ra Souto:
l, ropOZ'Bo 11 votnçiio: 1·, a -emenda da CommlB'
~No pill'llgrapho 8' 5upporlll1n-$1! as pot·
são suppres!j,j.va do art. 7S; foi approv1Lda: 2·, lavras - telntlVos no - e eubstltulndo-se.Jhes
a red::cçil,o 1"0 pafngrllpho a', slLlvllS aI emen· as sej;ultltcs - para ser supprimldó. - Vlel·
illl.6; llão passou; 3°, a emenda dO Sr. Erue3to ra Souto. ~
nclma trll!lscripta, ta!vn a Dutra emend:Lj rol
2', Do St. O:forlco lIIendcs:
npprovndn; 4·, a -:. wcnda do Sr, Calmon; nlio
~Em vez; I1ns palnl'rllS - rela.tlv05 110 Con·
passou.
iielho de Estndo - dlga-~e: s.!im de BC abaDeci.::rou ent;lo o Sr. Pr&.;!aente que os Ur o COlIselho de -Estado.
p!IJ'lIgrllpbos 3~, 4~ e õ· ficarão incluldo! na
3'. Do Sr. Custodlo Dias:
emenda ven cida, o que estavam por consequanuOs artigos 131, laS, 139, 140, 141, 142,
cia preJudicadas as redllcções dos pafagraphos lG3 e 144 pata O fIm de ser supprlmldo Cl
4" e S", oUlireCid,.g pela CtjtnD!l~sãb.
Ccllselbo de Estado, "
SegulC>-se a dlscunão da redac~iLo do pa4," Do 5r . Castro e 'SIlva:
ragravho 6·, e jUlgllndlHie dlscutidn a !lUa ma"'Pa.ragraptlo S". Depole .ela palavra _ 3,
terlll; propoz'!Jc " vot.,~1I.o e 101 o.PProvada;
144 - 4cere!CeDte-~e - afim de ser ftupprlml,
Pas!ando-sc fi dlseutlr a rednc~!lo do pa- do o CODa,alho de Estudo.
ragr&pbo 1·, o Br Ernest.o lnata·u rou a emeo·
6". Do multto Sl. Qastro o SlIv:l:
da do '8r. ReboUQl>S nolma transcrlpta. 10InU,&
oi Addltlvo.
Os Ill'tlcos 29, 47 pnragrapho
a este pa.ragrapho e tal aliciada,
2", li 124, QUnnto aQS Consoltlos de Estado.
O 8r, EvarJsto uf!ereOólu a aegUlnt.e emenO Sr. Vlelrn Souto padio retirar li sua
da. que tambem tal tlpolada:
emen.ela, e tal-lhe concedido.
MO art. 123, aUm de que & RcgencJa per.
J'uls'andO-~9 discutida 4 materla, propoz-so
maDlln te loJa do um J6 Membro, e Be melhore ti. "ota~ão: 1°, a tedll.c~ao do p:ltagrapbo S',
o metllodo do sua eleicão. - BVrlr/sto Ferreiro 6alVas 11.9 emo'!ndas; tal IIpprovada: 2 ", 4 emen.
da Yelga.
aa. do 5r _ Castro e Silva, tambem tol npproPrOrOb'Du-se a. Sealllio atá Se concluir a vadlli e ficaram PNljudlcadaa 118 outras emen.
dllcuB8il.o, e votaçlio d.. Nldaeciío .
d".
O Sr. E:-nestc apresentou a seguinte subPnBBnndD-!le 11. discutir o po.ragrapbo, o
cenda, (lÚO foi a,oladll-:
Sr. Ernesto lnstnurou 11 emendn do Sr. Ro~Sub-emenda do Sr, E. Veiga - Depolll dlU! bOUcaa acima trllnacrlpta, relativa a este pa.
palaJ'llls etc. n
ragrnpbo, e foi apoIada.
JUlgll.Ddo-sc dlacutlda 11- mnterIo, propoz-se
JUlfllndo-so dlacutlda a matorIa, propoz.se
á vota~Ao, a redaeçilo ao parographo 1e, slllvas li. \'otação: l~, a re(]acçQo (]o para,grapbo 9"
as emendas, não passou,
salva 11 cmen(]nj tal np,Provadaj 2", IL emend:l
Re(lu erOU-G~ t'ntiio que 60 <dIvidiSSe a v()- Instaurnda, tambem rol II.pprovada.
ta~ão sobre a emenda do Sr. :Evllrlsto, e SC/l
o Sr. Casslailo como itelator da dommls-
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ceiro de 183,3 a 1834, supplica em nome do
povo, que representa, providencias ad'equadas
ás suas circumstancias.
Foi remettida. á Commissão respectiva.
Uma representação da Gamara Municipal
da Cidade da Bahia, expondo o seu procedimentoa respeito da apuração da eleição da
1a Gamara da nova Villa de ltaparica.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Foi remettida á Commissão de Legislação.
Um requerimento de Manoel .Pareira dos
"Declaramos que votamos etc."
Reis e outros. moradores no Districto da Villa
P,rocedeu-.se á leitura desta Acta, e foi ap· Real da .Praia -GraJlde, que se acham condemnaprovada.
d,os pelo Juiz de Paz daquella villa por pescaLevantou-se a Sessão ás 4 horas menos rem; pedindo a decisão de uma representação
um quarto da tarde.
que levaram ao ~Gnhecimento deste Senado.
Foi xemettido á Commissão de Fazenda.
O Sr. Marquez de BaT,bacena apresentou
o seguinte

são apresentou a redacção final do projecto em
questão; e depois de se julgar discuti,da, propoz-se ·á votação e foi approvada. O seu teôr e
o seguinte: ('Segue-se a .r,edacção) .
Os 'Srs. abaixo mencionados mandaram P.
Mesa a seguinte

l'ABEOlCB

SESSÃO EM l° nE OUTlUBRO :DE 1832
I'

.r .
~

,,_ . . . .J

. ~ . Li .:"; .. il._ ..
;j
'..~ .:.._ - _,~_. ~.
ti. ~_1!c. ~
á. Commissãode Fazenda. cumprindo com
l'BE8IDENCIA DO SS. BENTO BAlmOSO
a determinacão do Senado. ex.aminou etc.
Ficou sobre a Mesa.
".
i'~'~: ',.,
,
O
mesmo Sr. Marquez de Barbacena manAberta a Sessão com 31 Srs. Senador~, leu-se a Actada Sessão de 15 dou â M.esa. o seguinte
de Setemibro, ·e foi ap1>rovada.

O Sr. 10 Seoretario deu conta do seguinte
EXPEDIENTE

Um o~ficio do Ministro do Imperio, remettendo para ser pr·esente no Senado, uma Repl"esentação da Camara Municip,al da nova
Villado Ourvello que havia sido dirigida em
duplicata com sobre~escripto áquella Secretaria de Eatado, ·em que a dita Camara manifesta em nome do Povo do seu Districto, a
confiança que teDJ: no ac.rysolado patriotismo
dos BJepresentantes da Nação, e ossentimentos de que se acl1a animada para sustentar a
Constituição jurada.
Foi recebida a Repr·esentação com agrado.
Uma repr,e5elltação da Camara Municipal
da Ví'Ja Diamantina, ·na qual mostrando os
gravames 'e incommodos que passaram 'SObre
o povo daquella villa e demarcação diamantlna, no caso de passar a medida legislativa
proposta no paragrapho 20 do tit. 30 do Pro·
jecto de Lei do Orçamento para o anno fiuan-]

I

REQUERIMENTO

Augustos e Dignlssimos Senhores. - D~
o Senador Marquez de Barbacena. que tendo,
etc.
Ficou sobre a Mesa.
O Sr .Presidenteconv.idou o Sr. VicePresidente para occupar a ead,eira da presldencia, pois tinha de fazer dous requerimentos á. Camara., e sendo substituido mandou á.
Mesa os seguintes
BEQUEB.IMENTOS

10. Proponho que se convide a Camara dos
Srs. Deputados etc.
Foi apoiado, e ·ficou sobre a Mesa.
2. 0 Pxoponho as seguintes emendas ao Regimento interno do Senado etc.
Foi apoiado e remetteu-se â Commissão
da Mesa.
O Sr. Presidente tornou a occupar a cadeira da presidencia.
22

Ses:suo do i do Outubro
2". Do Sr. ldlU'Q\!oz de C4l'4vellas;

De-

pol/j da proposlcão - pelo etc.
3." Do Sr. Cruuclro do C1mJl~s - Sc nu
penas mnndadna sequcstrnr etc.
O Sr. Almekll. e Silva pedia Bella!::!. pura
reUrar ll. SUa clllendll, e lol·lhe concedido.
. J III&'ll.Cd~e .1l1lnal dIscutida a matoriu,
propoz-se .1 voto.çüo:
1." A redllcclLo salva a emenda, lllLSSOU.
2", a emendo. do Sr. Carneiro de Cn.mllOS, tam..
bem Jlnssou.

Com ceando ti. discussão dI!. redllecão úo.s
emcudna npprovad:lll pelo Souado 110 Codl&"o
do Proecsso Crlm!nuJ; cm se!;uimeuto lJe tra·
tou dll red:lcQüo das emendns relaUv:u 1l0fl CIl'
pit"Ulos 1' , 2' .e 3" do Tlt. 1° e dnlldo-Dtt por
dlscutldll. n 8UIl ma·terln, prOllOz'se á votll!:iíD
o 101 ILlIProvaU.
SeguiMo a dllCussüo dll redlLcCiLo du
emendas relatJvas nO capitulo 4' , o Sr. AlmeiSegulo--se a dls cunAo da J'edlle!:Ao das
da fi Sllva otlo!'ecell 11 B8;ulnte, que ·l ol emClldas relativa, aos capitulas 3~ e 6" do
auoilLdlL:
do mesme tlt. 40" 11 AO Ut. 6", e d8lld<He Jlor
Roatltua'6C! o art. 406 do Codlgo {la Pro- dlseutlda, tol approvadn a redacçll.o.
CCIIO.
FoI "'pprovada al.Jn31 I!. redacção das
O Sr. Prcsldente consultou o Senado se eillead~ ao Codl;o do Processo CrIminal, afim
I1ppIOVnva Q,ue lobre esta mnte!'l.a so pudesse de !C remetterem , Camara dos Srs. Depu·
flllln r duus vezes, e assim se resoh·eu.
tlld05.
JulgnndMe entrlo dlscuUda a IlIllteria, lol
IlPllrova(/a 11 redllcção, e não passou n emenda.
Pa.ssou-sc a discutir li. redaecão dns emendas rclMlvas 30 t3pltulo 5"; a Q, u.1l jul;andosO' debatld:!, 101 approvada.
Se;:;ulo-se a discussão da redacçao dllS
emendns reI3t! \'ai ao~ ca.pitulos I~, !l', 3' , 4' ,
5' , 6" e S' do ti1. 2', c depois de se julSa!'
allcutlda a sua materla, propoz·se .1 vctação, e

En trnndo em 41seursiío /I. ~daccão das
cmelldns 110 CodlbO do Processo ClvJl. olterecoram·se lU se,ulntes emendas, Que loram
apoiada,:
I'. Do Sr. Almeldll e Silva - Ao arl 20
- Dellols do. plI.1Q.vrn ete.
2,' Do Sr _ Carttelro de Czunpos - Ao ar·
U&"o IS. Depois etc . .
a", Do mesmo Sr. Senador _ Ao art. 22

[oi o.pprOVIld.:l.
Entrou em discussão ti. rcdacção das emen. - Depois etc.
J ul'Slllldo-se dJseut!da a ma1orln, propoz·so
dlLS relatlv3s aos eapltulos I ' , 2' e 3' do tit. 3',
ã votaCÍlo:
ti. ~ulll, dlLlldo-se pOr discutida, foi approv.lda .
1.' Â redaC!jl1t' sobre as emendns; toi ap.
Segula·so a discussão da rcdacção d!lll
emCndo..a rCllltlViU no eo.pItulo oi' , notou-lU! Q,U!l prOVllda.
a red llCç~o do nrt. H7 não estam conforme
2.' ~\ cmeQda no art. 20, tambcm rol ap·
com o vencido; e fu lgan.do-fic discutida 11. ma· Ilrovllda.
tarla, o Sr • .pre~ldeDte propoz se se .1pprovllva
3.' A oDloQda 1.0 art. lS; pllll~OU.
esta. redacçào corri&"lndo-sc o erro de c6pla,
~ .~ A emlllldn. 110 o.rt . 22; tambem PIUISOU .
Que se havia notado na dlscussào, e assim se
AfiliAi foi 4pprovadl, a redllcclo dl.9 emen.
\·cnceu.
das ao COdI;o do Processo Civil, aUm de !e
PnSsou·se I\. ::lseutir n red:LC~o d:LS emen· enviarem' Camara d03 Sra. Deputndo..
d3S relatlYns ao. capitulai 6', ti·, 7', S' , 9' e
O .sr . Prea!dent.a mucou para n ordcm do
10, dollt. e ao capitulo I ' do tit . tu; e dando- db serulnte: 1' , o requerimento do Sr. Mar.
le "por dJlcutlda a. lua materlll, PrIlpOHO 11 quC!Z de BarblLCCn& Ilclma lnullC rlploj !l' , :t
'l'otllcào, .tol opprova.dn.
r601ul:io alltorlundo o GO'/'orno Il ndmittir
Se:ullld01tC a dlseUisüo da. redllCÇão das Estaelo Mnlll da COtlll. e Abreu para o Iu'!:ar
emcQdas r elAtivos a.o capitulo 2' do tu. 40' , do OlUcllll da 8&trctarln da JUSUtll; S,, [ I"&-

10- 1

apresenLu:Lm·so ns IOJ;:ulntCl omendas, que
b31bos de Commll8ücs; e mo.la matcrl15 d,"l.
Na:! 4polnd:18, el ccpt o a do Sr. :Marque: de gnndas para .. ordem úo (110. nn Acta de 16
C:Lra\'cl!31:
' 43 Setembro.
1," Do Sr. J\.hlloluR o Silvn - %";9 'lIdltlvo
Levólatou·a8 1. Seuilo ás 2 horru. e um
SUllprlmldo .
,QUllrtO da tar de.

SCO;!iMs de 2 e 3 de Outubro
.SESS.\Q El\! 2 DE OU'IlUnRO DE
1'I1tsTD! ....CIA DO

an.

DJ:!'iro

lS3~

DAlUlOSO

Foi !I. Imprimir com ur;encla.
O 9r. Con('lo ('Ie Vnle n~!\. leu os seguinte!!
TARECERES

Abert.'l. a 5clIall.o com 27 Sra. SeMOs continuO!! do PIl~O e Secretaria do Sedores, leu-1le e approvou-se a Actn da nndo pedem ser elevndos seus ordenados etc.
"!I.uterlor.
Ficou sobre ~. llesn.
A Commlssão da Mesa, tendo examlna~1)
ilS emendas propost!l.S etc.
Prlmdra pt1I'h &J Ordem 40 DfIJ
Sendo apoiada a urgencla relluerldn., enEntrou em dhcu!sll.o o ReQuerimento do trou em dlseussl1o, o sendo depois ('Ie dlscutl('la
5r. MarQuez de Bttrbacena, apresentado n3 RPprovada, o "Sr. Prl!sldente declarou que n·
Sessão precedente plX'llndo lfcença pua Ir á cou o Parecer sobre a Mesa para entrar em
provlncla da Babla, e dando-se por dIscutida. a 2" dlseuS9i\o.
ContlnuD.lldo-se !la materla da ordem do
mo.terb., concedeu-se a. ncen~a,
dia, entrou em 2" discussão o Projecto de Ll!1
I"jue revoga o Alvará de 4 de Setembro de 1810,
e declara em seu vigor o paragrapho 2- dn.
Entrou eM 1" dlaeuasl10 R Resoluçno apre- Ord. Llv. 4· Tlt. lio, o Sr. Carneiro de Cam·
sentado. pela Commllsl!.o de LI'!~.laç11o, autorl· P08 otfereceu il seguinte emondn, que 101 nPClla·
zando o Governo a admlUlr Est!lclo õl!fnrln da da: - Depois das pnlnvrils _ D paralP'ilpbo
Costa 'l Abreu Pllrll- o lugar de Otclclal da Se- 2" etc.
cret.'lrla da Justiça, c julg3ndo-se discutida n
Dada a bora, ficou adiOLda estA discussão,
sua mater1n, tal n.pprovnda para. pllssilr ti 2' e o Sr, Presidente mnrcou llnr:l. a ordem do
dln: lG, cOntlnuaciio dil discussão adiada, 2",
discussão.
Sondo 11. 3' ilarte da ordcm do dia, trnb3- u1t1W8. discussão do Projeclo de LeI, sobre :t
Ihon de Commlssõcs, o 5r. Presidente convi- natural!zllç;lo. 3", ult.iwa dIscussão do parecer
dou os Beus lIJuslres Membros !lo se retirarem dn. CommIssiio da Mesa, sobre o pretendente ao
nos. seus E:D.blnete~. e suspendeu n. Sessão pelas lugar da Aju!lnnte de Porteiro do Senado. 4",
continuação da dIscussão da. Resolução sobre
10 horns e 3S lDmutas.
A' uma hora tornando-se a reunir os Sr9. li. alloll6ntll-dorla de AntO.Dlo Franel$eo Lima.,
Senadores, continuou a Sessão, e cntr~o o Sr. com o parecer da Commlssão do Fazenda, Que
cramlDOU. 5·, 1" G 2" discussão da Resolução
MerllUOz de olfru-lcã apresantoll o seguinte
do Senado, sobre revistas. 7', ultima discussão
do parecer -da Commlssilo de Fazendil, sobre
terrenos dJ:1I110ntIn08 .
• A ('ommls!l.ú da Commerelo, havendo era·
Levantou'se 9. Sessiio depois dns 2 boras
minado a Resoluç!l.o etc.
da tilrde,
Ficou sobre ti Mesa.
O Sr. Conde dI'! l.e.te~ leu a seguinte.
SESSÃO EM ? DE OUTUBRO DE 1832
A Comml8sD.o de GuerTtI examinou o Pro·
·jeeto de Resoluçll.o dil Camara etc.
Foi 11 Imprlmlr com urgcnc.la.
O Sr. l-rar(luez de Earbaceno. apresentou "

"

.~egulnte

l'A.IIECta

A Commlsstio de Fazend3 examinou
sol ll~!io "ue Impõe etc.

.11.

.•..,

l'Rt!lmEN"CJA DI) SR. ru:XTQ n.\JlROSO l'EIlEllU

• Abérto. a. SeSSdo com 29 Srs. Senadores, leu-se e o.pprovou·se ti Acl:4 da
anterior.

o St. 1" S~cretarlo leu um omcla do
Re- Secrctarlo dil Camarn dos Srs. Doputados.
partlelpnndo h3Vl'r aquelJn Cnmtlra o.doptndo
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as cmcnd:.s teltns pelo Senado 110 Decreto lllumcnto!lo Sr. YJ!lcondc de Alcant;:ra; não
que regula os estudos das Escol!1.5 ou Faculdo.- pns~ou.
rles de Medlclnn. do Rio de Janeiro e Bahia.

Ficou o Senado Inteirado.
Segunda parte àa Ordem do Dia
Leu-se uma iRepN!senÍ4Ciio de Thomaz
José de Agulllar S.1Ilde Nabo, Almoxlll'l1e
Entrou em ulUrna dlscussiLo o Proj6cto
do Arsenal de Guerra da COrte, reclo.mnndo de Lei que determina os requisItos Docessa·
justiça sobre uma Resoluçl1o da Camnra dos rios para se coneeder CArtta de Naturllllsação
Sra. Deputados, que sobe ao Senado, acerca a.os estrlUlgelros Que a requererem, com B8
dOB ordéllados dos empregndos dD.Quella R&- emendas approvadll6Da 2' dlscusslio; e floou
pa.rtlçlo.
no entretanto suspensa esta discussão, emFoi remettld& ás Commlss5es de Guerra quanto se anaumlnhavam as aclas.

e de Fazenda.

O Sr. Ma:quez de Morle4 llpresentou o
scgulnte

PercefYll 1l4rtt da Or(km 00 Dia

Teve iugnr a ultima discussão do Pa.
fecer da ConunIssiio da Mesa, sobre o reque~Ro~reaeDta n Camara Munlclpal da Vil· rimento de JoaQuim Vle1raLeltILo, I"JD que
la Diamantino. ete .•
pedo o lugar de Afadante de Portf!tro de!lte
Ficou 90bre li, Mesa para ser tomado em Se-nado; e julgsudo-se dlscutlda a slla maconsldera~i1o quando se discutir a Reso!uç.lo tarja. !ol appr()udo o Parecer.
!Jue lhe ê :rellttlvt.
QUGrt4 parte dll Ordem tio Dto
Prlm.dra parie d4 Ordem do Dia
Continuou a 1" dlscuss!o que ficou adiaContinuou a 2' dlsenEsão do ProJecto de do. na sessão do 1° de Setembro, da. RasoLei, revogando o AlvarA de 4 de Setembro de lu~i1.o approvando a. aposentadorlll. concedida
181(! ê dedarando em seu vigor o paragrllpho o. Antonio Francisco Lima, Contador da. Ma·
2· u~ Ord. Llv. 4· TÚ. õ·, que i:lcou adiado rlnha, com um :Parecer QUe a examinou; ft
na Sessilo precedente, eom umo. emenda apola. julgando-se dlscut11l:l. a materla, apprOVOU-S8
da, orrereclda pe!o Sr. Carneiro de ClUIlIIoo, e :r. Resolução paro. po.ss!l.r li. 2' discussão, 11.
então o 8r. Almeida e Silva apresentou a (Juo.l tendo lugar Immedlat3mente, e dando-se
se.,."IIlnta emenda, que roi apoiada:
IguaJmente por dlscutld3, rol IIpprovada para
"O vendedor Je bens de raiz eonserva nel· passar á ult!ma dlseusslio.
les etc. ~
ContlnWllldo então a ultime. dlscuss!o
No decur80 do. discussão o Sr. Marquez que ficou 8US1leosa no l!lIelo desta lIesSil.O, do
de Barbacena mandou á Mesa o seguinte
Projecto de Lei sobre o. Natura1lsa~ão, o 5r.
Alencar otrel'f!ceu n.s seguintes

~Proponho quo o l'roJeeto em dlscuss!o
etc. "
.FoI apoiado e entrou em dlllcUflslio a suo.
mo.terla, e o Sr. VIsconde de Alca.utara ot·
tereceu o seguinte ll.dd1t4mento, que tambem
tol apoiado:
~ Addlto.mentJ á emendo. do adiamento,
reque1ro, ete."
J'lllga.ndo-se discutida a materla, propozse á vOtllCu.o: 1' , o requerimento do Sr. M:r.rquez de Barbn.ecna; foi approvado. 2", o M'

Emenda ao p&1'llgra.pho 1.- Ao artigo 2accrescent&Sft etc•
Supprlmo.-se o po.ragra.pho 3" ete.
Não 10ram apolo.dlls.
O Sr. Mll.rquez de Barbaceno. apresentou
a seguinte emenda, que foi apoiada:
"Proponho que no a.rtlgo 9' etc."
Julgan4()o$e ailnll·l dlscutlda a mll.terl..
propÓz-se !!, votação o Projccto. salvas as
emendas: passou.
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.PropOll-se depois 1I0r SUa ordem li.!; emenLCI'lLutou-se o. sessão ás 2 horas da
das aos artigos 2" e ~o, Ilpprol'ildas na 20 tarde.
dl.6Cussão, e o. &mendo. ao artigo 9° do Sr:
MarQuez de Barbacena, e nilo passaram; aendo atinai approvado o ProJecto para subir á
SE~SÃO EM .f DE OU1lUBRO DE 1832
SlLa~il.o Imperial.
I'IlE8III&1;OIA. DO SR. BEIiTO

B~80

I'r.KEIBA.

Quinta: parte /kI Ordem do Dia

Aberta a seado. com 27 Srs. Sena·
Entrou em 2° dlscusslo a Resolução do
dores, }eUofle e appravou-se a aeta
Senado sobre rev:1sw, começandOoh pelo
da ,anterior.
artigo I", o qual depois de dJscuUdo, to! a,.
provado. Igual sorte teVe o artIgo 2-.
O'·Sr. 2" Secreta-rlo leu o seguin:te
SeS1l1O-Se a discussão do arUgo 3- e por
dar a hora, tlcon adiada esta. discusSão.
PARECER
Os Srs. Alencar 11 ' Borges lDtUldaratII ,
Mesa a seguinte
liA Commlllsiio d~ Leglslaçil.o examinou
l a Representatão da Camo.ra da Vllla de VI.'
lença, etc."
nl.OL.UlAgÃO DE voro
Foi a Imprimir.
"Dec1aramoo que v')t4moa contra a LeJ
Primeira porte da Ordem do Dia
de Na.turaIlsa~."
O Sr. Presidente deu para Il. Ordem do
, .
Entraram em dlscusslio as emendas proDia:
1.- As emendll! ao Regimento interno" do pOSt.1S pelo Sr, Barroso, na. sesslio de 1 do
corrente, aos arUgos 91 e 11 do Reglmilnto
Senado,
2.- O requerimento para se convidar a Inuroo do Senado, começanilo-se pela. 1"
Camara dos Srs. DeputadOs a. Ilomear uma emenda.
'No decurso da. dIscussão o Sr. Presl·
Commlsslo Ifl:da allm de orga'Ulsar o Redente
deda.rando que queria tomar parte na.
gimento Commum.
3.· A lResoluçào, sobre &11 GuardaA Na· dlscuss&o, convidou o 8r, lO S&cretllrlo para
clona.es, com as emendas -da Commlssiio de o snb9W.nlr na Clldelra da Presidenela.
O Sr, CIl.rnelro de Campos mandou 4
Guerra.
; ijj'lil
4,- A.. conUnnação da dlllCtlssiio da ilesO." Mesa o seguinte
luCia adiada. pela hora.
6.- ·A !Resoluçlo sobre outra .do Conselho
Geral da iProvlnela de Minas, 90b!'e Il nave"Peço o e.dlamento. ete."
gaçlo do Rio Doce,
S,· Os !Pareceres da Commlsslo de Fa·
:mo tol apoiado.
J"ulgalOdO"'lle entAo dlscutlda 11 materla.
lenda, relaUvos aos terrenOs dlaman.tln09; e
em seguimento {I. Resoluç!lo do COD8elho Ge- propOr-se :i. vot&.çlo a 1" emenda e tol aprai. que Jhe 4! relativa.
provada.
Segulo-oo a discussão da segunda emeD'
7." A.. R.csoluçilo 30bl'4' as Guat'das Perda, a qnal dando-se por discutida tambem
manentes.
8," A lResolnção do Senado sobre os B~ foi approv:tda. Sendo Ilflnal approvadas as
emondos plI.ra. pUlarem á ultima discussão.
neUdOs Eccleslastlcos.
9," A eomlll.uaçil.o da dlscussilo da ResoBe!J'Nflrfa pnrtll rfa Ordem do DiB
Inção declarando qunl seja o Juiz competente
nos casos em que qualquer Jnlz de pn.z ou
Supplente em elfectlvldade haja de ser pnr,te
Entrou em discussão o requerimento do
Sr, ·Barroso, propondo q11e se convide a C...•
no Juizo de paz.

.'>:

I

17~_______ .____________S_
C_'' _fi_O__
dO ~ de.~O:u:~~u~bro~___________________
mu:l. 1l0ll oSn. Deplltndos .para quO h."1L de
nomll;\\' IImn. Conullis.ü.o de tre:! :Membros.
que juub

1\
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outra l;:,u.11 do Seaodo apreseo·

tc:n o :r>rolccto de Regimento Commum; o
d:lndlHlC por dlselttldlL a sua 'InlltcrJI1., tol :lpprova.1l0 p!lriL pnssn r ã ultima d!~cllss40.

O Sr. Presi'dente tornou

:lo

occlIpnr

11.

Aborto. a SCSlIão com 27 Srs. Seu(\·

dore., leu-ie o aPProvou-se

Cnllel rfl dn Presldenclll.

li.

l cta da

anterlo' ,
, :::
O Sr. EYlnsellsta .participou quo o Sr.
'Entrou em I" discuss;iG 11. Resoluciio que V:scond'e Ife Cayrll nilo pOdia cOlllparecer pClJ'
I'fOpUo IltoracVos á Lei de 18 do Agosto de hlCOllllllodlldo, 19u1ll parUelp;lçii.o fe~ o 5r.
IS!!l, Que creou u Gllardns NactOIl.lCS; e Conde de Vlllenc:\ 11 respeito do Sr. B.mIo
d.lnüo--so por dlscuUdll a mllterla, foI Illlpro- de !tapo!.
V.1d.l )l1f.1 Jl:!.wr " 2' discussão: :l qunI teve
Ficou o Sentldo Intclrndo.
IUgM IlIlilledl.tttmentc, com :ui emGlld~. proO S r. Conde de Vnlencll. leu dOl:5 om·
PO&w pela Comnlissiio de Ouonro: coso· elos do Secrel.ll.rlo dll Camaril dos Sra. Depu·
C:lndo.se pelo IIftl:;:o 1' , que foi ~p rov:ldo. U~os, remet1elldo OS aegullltet Projectos de
Pi1S>SOU40 4. discussão do Ilrtl;o 2", c o ; Lei de ResoluCio:
Sr. Bor;es sprtsentou a seguinte
'
' 0' - Auemblb OOral Leglllat!n dettct.l:
A.rUji;O 1." Flealll amnbUaclOll, 'lte."
-A .usemblM Ge ral LegI.latlva r~olve:
Fie:.. o.ppro.l".:WO o ordenado o.lInunl !Ia
-Artigo 2" 1l1tlL:::rc.pho 1." AecreacentHe 400,000.ele.
., .. ;
- A. AsSe'!IIb\ea Ger:11 Le!;Is1:1th'a rOJolve:
FIco. CLllprovlldo. o. ordenado allnu:11 de
·Ndo foi apoIada.
O Sr. i\fnrQuez de Bllrb~ee!l.!I. otroreeou 500$000. ~
ForlLm li Imprlmlr.
ri. seguInte emenda:
Propoobo li. Buppressilo do artigo Z· com
!CUS dous pOfns;rapbo8.

Primeira partc da Ordem dI) Dia

Foi opolada.
Julgp.nd01lO dlsCllttdn IL tnnterla, propúz-se li \'otação n emenda 8uppress!va do

artigo 2° e seu, dous pnra.,oorllpr.os; c roi UJ)prol'alle..
'
Sn:'ulo-sC! li. discussão do at'll:o 3° com
n emend:1 rcspcellvlt, proposla peja Commlssão c o Sr. Alencar apresentou il seguinte
ernend.... que foi &poI1l.44:
~ Os fIlbo& de famlU:uI, etc.D.1d:L a hora, ficou Ild!.1dll csta dlseussio
fi o Sr. Preflldeulfl man:ou para .l Or4&m do
DIA:
1.' A Ruoluç!lo sobro
Rio Doce.

.l

Contlnuo.u a unlell dlseussii.o que

Cl~ou

ad l:1d.1 lia sessiio de 17 de I ulho :lo I'Orrente
~nIlO, d!!. Resoluçiio tOlt)adtL sobre ·Propos!..1
40 Conselho Geral da Provlne!::t. lIe Mln~s
Geraes. co:n1oe~nilo Comp:1llbl~, Jl~r:\ em·
preb enllerelll a n:l'l'e{;l!çi1o dos rios Dote, lequltl;tbonbi1 c seul confiutntH; e tendo lU'
;ar ... dbcuUão. do nrtlto. 1·, o. S!. S3ntO!'l
Pinte lIl:1ndou â )fcsa o seguinte

nilyc,;:lc;io do

· P e<o o ad lall'lento dl!ltn Rasolutüo, ete. ~
Sendo apolndo. entrou em dlscu5!Í1O, e
:." A eont!nu:1çüo dll discussão. n.d1R.da
pel:1 hora ; e mal/! !Il:1lcrlu; j,1 designadas no. depora de se Julgar illlcutlda, propO~z.se li
VOlo.ciio e nuo p"'I80U.
sessão precedente.
Pro;redlndo. a dlacU B&l1o do nrUl'o 1', o
Levantoll'" a sessão l i du,1s bortl.l dn.
Sr. Condo 4e Vnlcnçll :'Iprescntou o Ml81llnto
tArde.
.

Ú"JJ

Sossão de 6 de Outubro
S~Sllig...,,!) u dbeull8Ílo do 1l!'Ugo G~, com
emendas propostl>5 pela Comru,issilo, li
vieram á !Iosa as seguintes emendas, que
lorum alloladas:
'"Requeiro que a Resolucíio, etc~
Foi apoiado e entrou em dl&Cu~Sllo; e
1,- Do Sr, Saturnlno: - "Pnrtij;rn.pho G'
ju!gandD-saatlnal debatida toda. 11. materia, - em. lusa.r de - Admlnlstrtlçuo dos CorPropóz.se A votação o artigo 1-, sobre o re- reios - otc:'
querimento; e nAo sendo II.pprovado, ficou
2,- Do Sr, Conde de Lagos: - "Artigo
prejudicada toda a Re!lolutQo. PrqpOz-se 8' paragrllpbo (j" - RooJja-se assim: OUldai.
depoIs 4 vot!l.çil.o o requerimento do 5r. dos extlnctos Corpos etc."
Conde de Valenta, e 101 approvado,
3," Do Sr_ AJencar: - ., No p3r3grapbo
9' - Os vaqueiros ou estanclclros_ ete.
JulgandD-5e discutida 11 m.:t.terla, propôzSegunda llarte (la Ordem cro Dia
!!li á votação: 1.' O artigo
S~, salvas as
élUendas: pas!KIu; 2', a emenda ao paragra.
Continuando :l 2' discussão da Resolucão
pbo ~.: rol approvada; 3~, a oménoja ao Da.
QM propõe n.lteracues .1 Lei de 18 de Agosto
rab"J'apho 5': nuo passou; 4v , il. emenda ao
de 1831 que crcou as Guardas Naelonacs,
par~sr::r.pho 6': tambem não passou; (i., o
teve lugar a discussão do nrU!;o 3", que ficou
p:l.ragra,Pho 9' proposto pela Commlssil.o: lol
ediado Da sessão precedente, eom duas emen·
approvado; 6", a emenda ao paragrapho ll":
dlL!;, u.ma proposta pelo. Co;nmluão de Guerra
foi igualmente n.pprovada..
e outra oltereci<ln. pelo Sr. Alencar, li então
Dada a hora, tlcou adlad:l cst.1 discussão
o 3r. Mo.rquez de Maricá apr~entou a 118e o Sr. PresldeJlte marcou para a Ordem do
gulnte emenda que loi a'l~o1sda:
Dia:
~No artigo
3" paragrapho 2", jun te-se
1,° A RcsotUCM sobro
direItos de
cte,~
pOl'tagem.
Jult).Ludo-se :r!lnnl discutida a mataria,
2," A contiauação da discussão da. ReSDpropOz-sc ti. votação o ar,ligo 3", salvas as
lução adiada. pela. bora e mais ma.terlas deemeudas e passou; propond(H;a depois por
sisn;ldas na sessão prtcedente.
sua ordem 3S emeadas, nAo [oram appro\·a·
Lovantou-sc a sessão ás duas boros da
das.
tarde.
Se.&'ula-se n discussão do artigo 4" a o
Sr. Presidente declarou que este artigo Unha
uma emenda proposta pela Cammluão, a
qual estava prejudicada pela. 'l'otaç:l.o do ar- SESSÃO lOS" E~r 6 DE OUIJ1VBRO DE 1832
tigo 3".
Julgando-sc pois dIscutido o Il'l'tlgo 4",
~IDE..'CL1 DO SR. DESTa B.U!lI080 PZar::m..I.
rói este lI.pprovado,
Passoll-se a discutir o nrtl,g'o 5", qUO foi
Aberta a Sessllo com 30 9rs. Sena·
Ilpprovado,
dores, leu-se e approvl>u-se a Act~ Iln
Segulndo-se a dlscuss!l.o dI> a.rtlgO S', o
anterlor,
Sr, .>\.lmelda 8 Albuquerque otrcrecen & se:ulnta emenda, que !ol apoiada:
O Sr. I· S(!:,rcturlo leu trcs oltlclOl! do
"Supprlmil-se a primeira p:lrte do artigo Secretnrlo da. Camata dos Srs. Deputados,
participando o 1", flue aquella camara ada6', etc. ~
Conclulda a dlscusslo propOz·se ! vota. ptou, pa.r!\. dlrlglr á Sancçiio Imperial, a Ret:i.o a emenda, e não passou e prl>pondo-se solutuo do Senado, tl>lnmla sobre proposta do
Conselho Geral da Provincla de Santa Cathadepois o artigo G", Col aIlprovado,
Tevl> lugar a dlscus~o do arUgo 7° com rlna, erlslndo <Im VilIn :l Pl>yoaciio de Garo11. emenda proposta pela Commlsslio, e dano p;:.s; o 2~, que adoptou igu:tlmcnte, n!lm de
do-se por discutida a materla, (l>I approrado dirigir â Sancc!l.o Imperial, o ,Dc!creto quc tllZ
cl1tensivus a todas as Provlnclns do Imperlo
o artigo nn. con!crmldade da emendo.,
115
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as dlsposl~ões do .4.lVll'â de 10 de Outubro
de 17:;., sobre &8 assl&"naturas e cmolumentoll,
Que cOlUpeUam áS j usUli1lS du Comarcas Mi·
nelras, e o 3' Que vaJ -dirigir 1 Sancç;lo o Decreto do. A.s$embléll. Geral, em Que se ordeu&
Que os eleitOl'C! d08 dellutados para. 4 BC!;Uln·
te leS'laiatura Jb.es contlram nas procuraçõea,
espeda! faculdade para reCormarem 06 artJS'o;
d4 consUtulcAo nelle Indlca.dD6.
FIcou o Senado illtMra4o.
Leu-se um nQuer11llento do porteiro -do
Gabluete lmllel'lal, e do Con5eLbo de Estado,
e do AJudante da dito, pedindo ser contemplados aa Lei de Orli&lJiento com 08 mesmos
ordenados Que venceDl ao por~ros e ajudan·
tes dllS ::secretarias de Estado.
·Foi rernettida .. Commlssâo de Fazenda .

FÚlda a dIBclUISdo, pro1)Owe 11 vomção a.
cmenda, e 0.40 PaJISOUi propondo-so depoLs o
arti,o, Co! approvado .

Pusou-se a dllcuUr o art. 1>', Que pillóSOIl
a 50r 6", e Sr. MIlrQu8Z de Barbaoenll. lI11resen tou a lIegUlnte emenda, Que foi apoiada:
~ No art. ó' , depois das palavras etc_"
JulgaadlHle discutida a ,mataria, rol aI)'
"I'OVII<lO o arti,o e emeNI& ftlpecU v".
Se,ulo-a<J a discueB40 do art. 6~, Que pilS!la
a aer 1', e daado-ae 1I0r debatido, !ol approvado.
Finda a dIscu uáõ da 'Resolução. Col esta
approvada com. as emendas, pa,r a 'pauar ;l,
ultIma d!iellUlo.

°

Prlnurlnz pcrle da Ordem do Dta
COnUnuanda ~ 2' dJseusslo da Resolução
conUnUDt1 & 2' dlscus!!o, Que !:Icou adiada na 8e$ailo antecedente, Que propõe ai.
adiada na Sesaio de 20 de _~osto do corrente teraçôe8 , lei de 18 de AgOllto de 1831, Que
anna. c!'a Resolução sobre OS direItos de por· criou as Guardl.! Nadonaes: leV6 IU.Ç;ar o
tarem, teve lu,ar a discussão do art. 1-, com art. '-, e dando-se por dbcutldo, Cal approuma emenda proposta peJa. Commlssão d e Fa· vado.
Sesuio-se Il. dlscul!$Ko do art. 10, e o Sr.
zenda, e o Sr. Marquez de Barbacena otrerelJ enear oUereceu a seguinte emenda, Qua
ceu a seguinte emenda, Que tal apoiada:
foi apollda:
·~oponho Que se aceresoente btc.·
"No art. 10, accre&cent&ile etc ."
Julgando-se dlSCl1Uda a materla, Col apConclulda a dlscUS91o, Col approvado o
provado artigo _salvas as emendas, e sendo
estas propostas A. votação por al1a ordem, ta.m· art1S'o, 8Alva a emenda, e propond0-5e esta á
volaçl1o, não patllJOU.
bem foram IlPprovadas.
Entraram em dlscuu iio Da arts. 11 e 12
Se;ulo a discU8Slo do art. 2' , com uma
emenda da Comml!5lo; e dandQ06e por deba- e dll.ndo-se por debaUda a aua. materla, foram
tida a ma.teria, apprQVou.se o artigo e emenda approvlldos.
Segulo-se a d/scussilo do art. 13, com
respectiva.
de
lPaasand~ 11. discutir o art. 3' , com uma uma emenda propOllta pela Commluão
emenda da Commlssão. Sr. Marquez de Bar· Guerra; e Jul&"Rndo.se dlscntlda. a materla,
bacena apresentOU .. seguinte emenaa, quc propoz-te 1 vota~lo a emenda, e nio passou;
proponuo-5e depois o artI.Ç;o, tol appro'f&do .
Col apoiada:
-Proponho que no art. S· , etc. ·
Entraram. em dIBculll10 08 arts. 14 e 16,
Conclulda a dl&cnaeão, propoz-se .. votaçii.o que foram approvadoa.
O Sr . Pualdente fOi subaUtuldD por alart. 1-, salt'1s as emendas, e ,roi approvado,
e propondo-se depois por aoa ordem as emen· gunl minutos na cadeira da prealdencla pelo
das, Coram. igualmente approvadaJI.
Sr. VIC&iPresldeute.
Entrou em dlaeuulo o art. ' •. :ldd itlvc.
SeguJo-se a dlscuaBIo do art. 16, c o Sr.
propOllto pela. Commlaailo, e dando-se por d:f Conde de Lases ortercceu a se.Ç;ulnte cm/!nda,
eutldo, rol approvado sal,. a redacçio.
que foi ' opol&4a:
SClnlio-ae a dl1Jeuseio do &!"t. ' ., que. pas·
• Art. 16. AccrescentNe etc. ~
~il a ser 5", e o Sr. Conde de Lages otrereceu
Conclulda a diacu8silD, foi approvado
n segnlnte emenda, qne foi: apoiada:
artl,o, aaba a emenda, e propDndo-se eau..' ,
~.Art . ~' . E17ccptue-so etc,"
votll.~ão, nll.o pauou.

°

°

°

°
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~ •. A Auombl~ Lfer/lJ. Lc;lslaUva do lmEw 1I0guJwcpto eu1fllram em dlscttssAo OI
ara. 11, 18, 10 11 20, 11 depol. de 50 Julgarem perlu, Rc~oJve:
Art. 1.~ A Provlnela do Plaully, etc.
dJBeutld~ foram approvadoa.
Dispensou-so 11. Jwpressiio, e lIcou sobre a
PIlSSOU.sO a t!iscutir o art. 21, e o Sr.
Cllrnelro de Campos apresentou a. seguinte ll%CIlIl, para clltrar nu. ordllm das \.r:tb:Uhos.
emenda, Que :tal apoIada:
MSupprlllll1,se o art . 21 ."
Terceira ptll·te da Ordem de! Dia
'l'ermIIlado. a dlseussiio, tol supprlmldo o
Contiuuou n 2' discussão do ort. 3", da
artigo na conIormldade da emenda.
Entrllrilm em discussão os arts. 22 e 23, Reaoluç40 do Sonll.do, sobre lI.a tevisl.tis quo
e dllndo·so por debatida a sua. maLerla, Zorall. l1cou adiado na Sessão do 3 do corrente.
Dadn a horn. prorogou·se 11. Sessão !ol.im
approvados.
Segulo-se 11. dluussão do art. 24, com umll do se l'ot:1r sobre Utll mnterla.
emenda, proposta pela Commissão, e o Sr,
Julsundt»e f:Iltào discutida a materJll,
CllrneLro de Campos oUerecou 11. sesuJnte propoz.se ti votação o art, 3", e não jI~OUj
sendo atinai approvada a Resolução paro. pasODlenda, Que tol ..pojllda.
sar 4 ultima c1lscuSSoio.
"Art. 24. FIC.:lm Ilutorlzadoa etc."
a Sr. Presidente deu para li. ordem do
Julgando-se .tIscutlda a materla, propo~-s(,
á. votaçllo: 1-, 3 mllterla do artigo, IIIllvas as dia: I', a .2' discuuâo da Resolução do Senaemend:LS; tol npprovada; .2-, a emenda do Sr. do, nutoriundo o Governo a admlLtlr Esuc10
CarDclro de C:lmpOSj tnmbcm tol apprOI'ada; ?alaria ua CQ:1111. e Abreu para. o lug:lr de 01·
e Jul;ando-se préJudlellda a da CommJssiio. fielol da S!erewja da Justiça. ~, ullbl.!l. di&POS3ou-se a ~"cutlr o art. 25, e c1ejlols cuuão da Res01ucão, 3ppro\'ando li. aposento.doria. COl1cedlda a Antolllo Francisco Lima.
da discutido. tal Bpprovado.
Conltldor dI!. iUnrlDlla·. !", o p,arecer c1n Com·
a Sr. Alencar apresentou o se.,""Ulnte
mlssào dI!. Mesa. aobre o reqllerime::t.to dos
conUnllDa dI!. Caso.. .-, 11. oReso1uçilo sobre o
.U..T1GO AnDl'l'lTO
n.umero de Deputa.dos Que deve dar a Provincla. do Plo.uhy, t ' , continuação da Resolucil.o
o CommandA.nte superior, etc.
FOi apoiado, e entrou em dlsc!lss.1o; e sobre outra do Conselho Geral da ProvInda
depois de ac JUlgllt debl1.tldo, tol apprOVlldo. de S, Pedro do Rio Grande do Sul, relativa.
Finda a 2' dlse!lSlul0 desta ResoluCllo, IlP' 11 prc.ticnsem da barra; e mais mAterias J.1 deprorou·so eom as emendas. para plI..Ssar á ul- slSlladil.!l nas SilSse:cs jlrecedcnt~ .
Levantou·se n .Sessão depois da.s 2 boras
Um.:l;
.'
O Sr. l - SecretarIo leu um oUlelo da" MI- da. t.:u"de .
. nlstro do Imperlo, remettendo um olUelo da
Camara Munlclp~ da Cidade da Farta!CZIl,
com a c6.pla. dn aeta geral da apuração dos
SESS..-i:O E.M 8 DE OUTUBRO DE 1832
Yot08 para Seoadl..r pela. oProYl.DcJa do Cem,
em .Jurar do MarQueI de .Aracaty.
Foi tudo Nlmett!do ti. CommlsaAo roapecUva.
Aberta a sC!$são com 30 Srs. Senil.·
O mesmo Sr. iDcj)lltado leu mais dous of·
dores, lcu-se e approvou-!e a neta da
t1clo.s do SocretarJo da Cam.l.ra dOI Sr!!. De'pu·
a.ntecedente.
tndos, .remettendo u legulotes

o Sr. l - Secrebrlo leu um requerimento
do 10sé Mario. da COSLll lIo.U03, Guarda-L!I". A Asscmbléo. Geral LegllilaUva, Re- nos da Sccrttarla de Estado dos Nesoclo!
soln:
dtl. Marlnl1a., pC!dlndo ser cootemplado Da Lei
Art. 1.- O Dlroctor do Arsenal de Guerra, do Orçameoto com umn gr.:ltlrtcatão Igu.:l1 a.
etc.
dos aUlelo!!! da Sl)c!'ct:.rl:l. 0:1 :lO menos com
I

- ,2'J

.
~

.
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ul1Ja que o ponha no luglLl' !]UI3 lbe cowpele
!Willlli do I'or.t.clro.

npprOVOU"fi1 li. Resolução para. P1USar a. 2'
dfscuasQo; a qual tondo lugar ImmedJaw.
Foi rOl1leWtlo A C01llJDlliSllo de F~lHla. mente, o Sr. Saturolno orrefeceu D segUinte
Foram approvadas lU Folhas du Desll~ emenda, que foi apoiada:
ZI.8 feitAs no Paço do Senado, (I SOCI'etarla
"utl,o addltlvo: A Provinda do 'Rio dlt
DO lUel de Setembro

ultJmo.

Janeiro 1Itc. "

O Sr, Oliveira. apresentou o sogulnte
Entrou em 2& cUicUaaMo

&

ReIo!uçio do

liienado. &utorJu.o.do o Governo a &d.m.Iwr
Escado ]daria da C~ta e Abreu p&ra o hl'&I'
de OllJcl1l1 da. StlCl'etlJ'la. da. Juatica, 8 dano
1lo-a6 .por deba.tJda a matarIa, tol &pp.rova4a

para paas.., , ulUZZla..

"Requeiro que taça ProJecto etc."
FOI a.polado,
O Sr. MarQtle2: de Caravellas ottereceu a
IegUlnte emeDda, Que tol Al1Olada:
~.Ar,ugo L e

.

Continuam a ter v1&Or etc."

O Sr. Olheira apreaentou este outro re-

Querimento, que tambem rol apoladl);

~'Requolro que tambem /I. emenda ete.~
A'PPJ'o\o1ou.oo em u1~ dlscusào ~ para
JulgandtHJe nIlnn1 dJacutJda a materIa,
se dirigir i Sucç!o Imperial a ReeoluCIO
ApprOl'&.Ddo a &)OSentadorJa CO'Dcedlda a An. propôH& , Totac!o:
tonlo F.r&Dclsco LIma, Contador da Ifarl.
L ' Â Reeotntio pua pusar " Ultima
diseuaslo, UI.,as as emeDd@ol; tol &lIproYada,

n"

1'ercdro paria d4 Ordem 4Q DIo

2,'

Â

emenda do Sr. Saturnlno: Dio .p15'

sou; e ficou prejudicado o primeiro reque·
Entrou e.m I' discussão o puecer 4a rImento do Sr. Oliveira.
3.' J. &menda do Sr. M;a.rqueJ de Cara,
Commluão 1Ia Mesa, sobre um requerlmuto
40s COIltiJ1U08 40 Paco e Secretaria 40 Se- TeIlu: tAlIIbem Dio passou, fi ficou Igualnado, em qUe podem aer elevados MtI. 0r- mente prejudlc&do o outro requerimento do
denados , quantia de 600'000; e Jul&'andHe Sr. Ollvelra.
I'ropOUe atinai o requerimento do 5r.
d1Bcut.lda e sua matttrla, approvou-ee para
passar , 2',
MarOouez; de Barbacena, enio 101 approYa<lo,
Qllhita pOrte da Onkm do - Dia

E»trou em l ' dlscullio a !IietJoluçl.o lKr'
bl'e o Du.Jllero de ·Deputados Que deve dar a
Provlncla do 'P!auhy, e o Sr. Marques de
Barbacena aptesentC)U o seguinte Nquerl·
mento, qUe tol apolado:
~Requelro que lO peçs ~ Mlnl8tro etc.O Sr. Marquez dfl S. Joio da lPalma ot·
rereceu eote outro

Entrou em l ' dlacusdo a Resolução approfando com algumas altereCOea os Deeretoa

do Governo "obre as Guardas Munlclpnes
PermanDAtea; e dando-ae por debatida li lua
mlteria, appro"ouofle para pUlar' 2-, a Qual
UlllI luear lmmedit.talnente, comeeo,ndo-ee
pelo artigo 1' , que depois de discutido, %01
approvado.

SepllHe o artigo z., ao Qual o Sr.
Conde de Lag811 ortereeeu a '8gulnte emeada
que tol apoiada:
~ Artigo Z.· AccreaceDte-u etc.·

wRaquelro que o necoclo em IIllcuS810
etc,"
Oonc1uldA a dlBCussAo, tol approvado o
Sendo apoiado. entrou em dil.euaalo, e ar:t1go e emenda respecU....
conclulda esta PropOz.H A "oUçAo, e 010
Em legulmento entraram em. diseuuio
pIl SSOU •

.JulJl1!1d ll'!":' cntiio dl scutldR

li.

mntcrla.

05 .rUgM :r e "., os Quaee depois da deba.tidos, tor~m ~ l'l'rov.dO!l.

•

$es91o de ti de Outubro

,e-

o Sr. COnde de !.alies apreseololl o
SUlnte:
ArtIS'o addltlvo. AC~Nl&CentHe no estado etc.
Sendo apol&do, entrou em dl.conAo, I
jull:4Dd04JO Ata butante, pr0p6z... , 'ot&elo o arUgo addltlvo, e 0.10 P&NOU.
Be&:ulo-tl a dl lell81Ao do artIgo ", que
rol apprond.o; lendo afinal approrada a

RellOluclo com .. emenda, para p..,.r , 111·
tlma dlacunlo.
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e mala ma tulu ja dadas na Ordem do Dia
de bOle.
LeTaotoU1e a ltlUIo " duaa boraa da
tarde.
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Aberta a teaI.Io tom U S:a.. Soulel:l_ 8 .pprofoa"e a aet& d_

dor. .

uteeeélellta.

o Sr. 1" Secretatfo lea 11(11._ RepreseDtaContinuou lo l' dlr.cuul.o. 4.U8 ficou
Il.dla.da na leaalO de 1" de ~tembro do cor- Cio doe EmPre&adCII CJriI da IntMulencla,
rente anuo da 'Re!oluçAo declonuu!o qual Contodorla e Al.rnourUado da lIarlnha, p~
.eja o Juiz competente 1101 CUOI em Que dlndo aul'\tUlllto 48 .teUI ordendOl, a lesemqualquer JQJ, de Pu ou SUPlIleti.t.e em efM. pio dOI empreptlo. do Th8lOuro Publleo e
ctlrldade haja. de ler parte 110 luIso da Pu: do Arte1lal de anel'7&.
FoI remeWda ia CammISI6M de Fa• dlludCHe por d18cuUda a mater:la, &lIP~
V01l-S8 pua pur , 2', a Qllal
lup.J' zenda e de MariJlha.
O Sr. Alencar &»teaentoa a ae&'U1nUl R,o.
ImmedJatolIIente, aendo enUo approTada pau
soluçA0, li pedlo Que te dl.8penauae .. imp~l ..r ... ulUm.. dlscuS5Ao.
presalo; e reQuereu taD1bem .. urt;enda.
".4. .Aaaembl6a Geral Lelfatatln. f'C80he:
ArtI&'o unlto. :.la eleleõe. para a tm:dra
Entrou em dlscusalo o Parecer da Com- Lec1alatura ete.·Dlepeaaada • Impresalo, e apoiada .. urmluol de F'ueoda, lldo n& 8e!SAo de 3 do
dJseu8ll10, e foi ~
COlTt'Dte, .Obre a Admlnlatraç!o Dlamantl· senda, entrou uta

te",

em

na; fi daudo-tl8 llOr dbcutldo, to! Ippro,adO;

pronda; e ficou IObre a Mt!•• a Reeoluclo
ficando por COllBellLl8nda prejudicado o ou- para entrar em dlaeDJ8lo na ordem dll8 trauo Parecer da mesma Commlsslo, e &obre o balhos.
·melJlllo obJeeto. lido na ~Io de 10 de 8&
tembro ultimo. e bem ualm uma emenda
a filie otreredda, e Que hula .lIdo a'Ppro'ada
Bntrou em ulttma dlscuu.lo a Reso1ulautamente COD'!' o · PaI"8CfJ!', na sesalo de 16
de Setembro, pua pusar .I ultima dJlCUMIo. Cio, que prop8e alterac3ee , Lei de 11 de
Dada a hora, o Sr. PreIIldent.e marcou Agosto de 1831, que ereou &I Guardaa Na·
cloDua: COlO ai ameadu apptoTadu aa ~
ura a Ordem do Dia:
1." A. Reaolll~ aobre .. Qnudas NadO" dlacunlo: e eutto o fbo. Presidente prop6a
ao Se!lado 18 appronn qDa esta dl8CtWI1o
u ...
2._ A BeIOll1CIo sobre OI dlreJtoa de por- 1'0188 ill "lobo, e deddlo-tle Que alo; P1Ol*
18 • dllealdo deTeria ler (fi, "lobo IÓmeltUl
tagem.
a.- A R.esotu~'o lobre os ordenados dOi os artl(Ol qDe :alo UTeram emendas. dl.
euUudo-se em partteaI.r cada um d09 art!·
~prepdOl do A.ne~ll de Guerra.
&,01 emueladoe: e amm ae t'e8ôI"eu.
" .. O Decreto lobre a amnl~l..
6.- A. RetOlllClo sobre 011 .ternn05 dia·
TntoU'lle eullo do artl.&'o to e emeuda
reePIICUn; e Yler.m , )Im IS seguintes
mantlltOl.
a . DUM RMotllçtel appl'()vandO os or- emenelo.a que ,torlUll apoJadu:
1," Do Sr, Saturnlno: - -Afltlgo 5.- DeliMados de um pl'OfetlSor de fro.nc8l:. e outro
de prlm~h'U tettraa da Panhlba do Norte; poli da palana. - ArmBda ete.-
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!!." Do Sr. MnrflDCz de Bnrb:1ecn:l!
Sr. ?o.f:trQllcz do BlIJ'bolceoa a pre!Jentou
·Proponbo flUO seja rcsl:J.bclecldo etc,"
li. se:uln te emenda. QUo foi opolnd4:
JU1;-lOdO'tle IIlscutldn a II\nterla dos Ill'",Proponho que 00 Ilrtlco 1G eotre to pa11<;:os ! . li 5", proplh"-sc (j votneão: 1." A los- 1;:l'ra ete.·
laur:lcão do nrtlgo !", salvo o addltnrncoto:
Concluld:l. o di scussão, rol approvado o
pa!sou.
artigo ]6, Bolha :I. emcnde: c c8m tambelD foi
:." O addltameoto proposto D.1 emendA npprovnd4. '
do Sr. ;\!3f1lUCZ de Barb:Lccn:l: tnmbem .pas·
Segulo-se o artiGo 21, e emenda r espesou; o tlcou preJudleadn :L emenda suppr&9' etlvn; e o Sr. Coode de LIIges apresentou
S!Vrl. appro'ndll na 2" dlscuss~o.
estn ou,lra emend:l., que rol opolll4a:
a.' o arUgo 6' , salva a emenda; ,tol ap'
.. ArUgo 21, PODba~e em h:l.rmoula, ctr.
provado.
Flnd:J. a dlscu,siio tol approvado o ar·
4,' A emenda do Sr. Sntufnlno: tambom tlgo e élDcnda do Sr. Condc .cio Lag(ls, n·
foi approvada.
CIlndo .preJudicada. a emendn suppr08elva a;r
Segul~ li :Lrtl:o 7' , e emCllda respeprofad:l U:l. 2' dlacussão.
cUn, li dandMe pOr deootlda a mate.rla, ap,
Pueou·ee &O arUgo 24, e emenda ftSp eprovou'Be o arti go Da conformldado da
cUva; e da.ndo-se )lor dlacuUda a %bateria,
cmeodll,
appro'ou05e o arUgo na t6rma da emenda.
To"l'o Jogu o IU'tlgo 8' a emcndn. respeSegulo-te o artIgo addltll'O nllPJ'01'ado
cth'a da Commlssào com n!JU slllH:!mcnda:
'aa 2" d1scuulo; 11 juJ!11lIS~e deba.tlda li
no d~ufJO do dcb:!.te nprescnt.lr.un-se estas
materla, prop!ll-Se li. l'ota~o ' o artigo e nao
outras omenans, que toram Ilpoladas:
PaBSOu.
1.' Do Sr. Snturulno: - .. Arl!go 8' pa·
O Sr, Almeida e A1buQuet'Q ue orrer~eu
rC~I1"ho 2': Em lu.;31' dns p:ll:l'{fas, etc.2.' Do ar. Coode de L!l;es: - • Artl,o o &e:ulnu
Artl;o II.ddlth'o: Os MInistros de Esta·
8' parat:1'apbo a.' - A dispensa dos emp~
gados etc. "
do etc.
3,' Do Sr. Aleoear: - MSub-emenda
Seodo .IIpoln.do, eotrou em dl scussii.o, e
SubsUtUllose 11 p1l14vr~ ete. li
Jul;aodo-so esta butante, propOr·se 4 vota·
~,' Do Sr, M:r.rQuez
de Barbacena:
!;liO o artigo, e rol II.pproV:l.do.
M.Proponho Que no Qrll~o S" e plll'as:rapho
JulC3ndo-se discu tida a m.atllrl4, propu·
l ' etc."
zeram-se â vot.nello O'i artlgoe quo nllo tlv6J'ulgllnd~e dlscutld:l.
a matorla, pror3m emendu, e tOUM IlpprOl'adOll; ficand o
p61·se (j votaçilo:
dependont8 a II.pprol'.1clo rlnnl desta Resolu1.' A Jn:lterlo. do artigo S', sal",1lS :lS
Cão da ulllma dlscuuilo das emcndas II.pree.mendIlS: tol approvadn.
seotadas de novo Dom S" dlseusslo, e que
2,' A emendn no plrn&Tllpho I": foi IG'lIal·
foram approl'daa.
meot~ ttpprovaaa.
O Sr. a' Secretario leu dous otn clos do
3,' A emeado. do Sr. 9:tturnloo :10 pua·
, ro.pho 2': nl10 passou, li jolgou-so prejudl· Secrct.:J.rlo da ClI.man dIE Sr.. Dêputados,
remetlenao o ProJceto de LeI, e Resolbemo
c:u11l 11. emendll do Sr, Conde de L:tges.
M

4,' A emendn ao pn.rBÇolpbo {', Ji ali;'
pro'l'ado Da 2' dlsc:uss!o: pwou.
6,' _4.. suppreuão do p:l.Ttlgrllpho 6': nâO

!lUO

se aeG'Oem,

. 11. AuombM:I. GerAl Leglsllltl'fIL decreta:
'I'ltulo 1." DesPC2:a Geral, CapUu lo 1'.
ArU,o 1.' Ae dtspna! publJcu, que etc.·
PIlS!lOU.
Foi li Imprimir.
G.' O pUQÇ4pho I·. proposto pela Com·
2" dlse:lsslo: pllSA Assembl6a GoraI Leglelnt1v& rosol,e:
mlas:lo jã npprovada
:\rtJgO 1.- 0 8 Blbllothecarl ~ ele.
7.' A emendol 11. es te pnrb&'I'llpbo, iA apFoi a Imprimir.
provnd4 Dn 2' dlscuss!io, redigida Da fOnen
O Sr. l ' Secretario plll't!clpoll que o Sr,
tia ,sub-émelldo. do Sr. Alencar, :teima trno5- Borges ae nohav4 Incommodndo.
erlp tn: tlllJJbem p3SS0U.
Fl.rou o Senldo tutelnr.do.

.

,.

••
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Depois de o ll!csmO Sr. 1° Secretario dar
ao Senaüo as Informações preclstls", o Sr.
Presldcnte cons ultou Sol se approvaVi1 que o
EDttou em ultIma 1l1scuss1o a licsoluCll.o Sr. 1" Secretario tosse autorhado par:!. conce·
sobre 09 direitos de portagem, com as emen· der n i1ança pedldll. e assim se resolveu.
O Sr. RodrIgues de C:l.rv:llho, como Mem·
das 111Ipro,n(lo.l na 2' e no decurso do d~·
bate otlereceram-se as seguintes emendas, bro da. ComtnlsJilo de Commerclo apresentou
que foram tLPola4as:
o segulllte
1" Do Sr. MM'qucl! de BaI'baC6nn:
raoncto D& LEl
"!Proponbo que no artigo ~G etc.
2,- Do Sr. :Vlseande do Alcant!ra:
~ A AlaEllll.bl1l1 Qeral Legillatlv/L decreta:
"'sulHnnendn A emeD!!a etc.
Art , 1.- O -Governo promoverA QS empreDada a hora ficou ndlnda osta dlunssllo zas de Davestlçll.o do rio Doce, e rio Jequltl·
e o Sr. ·presldente marcou para a Ordem do nhonha., etc.
Dia:
Foi a Imprimir.
1," A contlnullcão desta dlscussw adlads.
O Sr. Pmldente convidou o Sr. Mntta.
2," A Resoluçlo sobre os ordenados dos Bacella.r, l - Seer:lurJo Su,plente para tomar
empreS'ndos do Arsenlll de Guerra, e mllls assento nn Mesa. Rm 111g&t do Sr. So Secrctn·
materlas designadas na Ie/lslio precedellte.
rIo, Que Dia estava presente.
Segundo parte da Ordem do DIa

Lenntou.sl!

li.

sess!o ás duns boru da
Primeira porlr: tI1l Ordem do Dia

t4rde.

BESSlO E.\f 10 IDE OUTUBRO DE 1832
'1l!:lI1lI~CU. DO SR. DE!'fTO IIAlUtOBO

PEI1EIItA.

Aberta li. Sessão com 28 5r5. Sena·
dorel, leu·UI li approvou·se a Acta an·

terior.

ConUnuou a ultima dlscu!sllo da Reso!tl·
çfto sobre as direito! de portagem, ~ as
emendas approvadas Ila 2· que tlcou adiada
na SessAo antece>Jente, com mais duas emen·
das I1poll1das: e no decurso dI) debate o1tel'6ecu o Sr. lflltqu!Z dB Barbacena a lIegUinte
emenda. que tal apoiada .
~Proponho Que na art. 1· seja supptlmlda
etc. "
.Julgada, anoal, discu tida n materllt, firopaNe 4 votrt\:o.o: 1-, ti Re!loluCllo salVEI! as
mendas; passou: 2°, ti emendo. do Sr. Marque:r; de Barbacena .acima tm.nserlpta; não
passou. Propuzcram~e deDoIs pl)r Bua ordem
ns emendas aos dlver!los arUras já apJ"lrovados na 2" dlseu8"SlI.a; e foram approvadna tae5
como o haviam tido naquella dlBcuuilo, excepto o art . •0, addlUfO, que passou ~edlgldo
na t6rma. da omenda do 81'. MnrQuell de Bar·
baCenll, ofterecida na. Sesen.o precedente, e n·
cou prejudicada n emenda do 8r. Visconde de
Aleanura apreunt.nda na mesma Sessão: Í!len·
do atinaI opprovada a Re50!U~lo com as emen.
des, e remdteu·se tudo 11 Colll1lltsa!l.o de re-

O Sr. 1" Sc~retnrlo leu um ofllc1o do ?oU·
nl$tro do I mp~rlo r.emettendo saeclonndo um
dos autotr3.phos ee cada uma das ResoJu~ões
da. Assembléa Goral ILeglslaU1"oIl, constantes
dn relaçl'lo abaixo traoBcrlpt:l .
FicOU o Senado Intelrndo.
Relaçi10 do! ll.uto&Tllpbo!, etc.
O Sr. 1· Se~rctar:lo apresentou UIDa Representação dos Deputada. da. Junta do Com14el'clo, Quei:tando-se do prejulzo Que soUre·
r8m com a e::dlnC('ão do Ottielo de Provedor e
Corretor dos SeJ;uros, e pedindo que se lhes
conserve lI.Quella parte augmenutlva de que
estão de posse hl1 mais de vinte annos, e a
que t~m direito justnmenle ' adquirIdo.
Foi "emettld!\ á Commlssão" de Fazeada.
O mesmo ·~r. l - Secretario aprcscnlpu dl1ccão,
um requerimento de Manoel ,Maria de Fllíuel. r61. Nab1co de A1'll.uJo, arrlelal da Secretaria
Sel1llntfc parte da Ordem. do Dta
deste Se:lado, pedindo seis mezes de licença
para. Ir para. f6rl da cidade, afim de se tratar
Eatrou em 1" dlacussll.o a Re'oluçúo mareando os ordenados doa empregndos do Arsede SU.1 s,lude.
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nal de Guerra da Côrte, e dl1ndo-se por dls'
a materia, approvarll!lll·se para passar
â 2', a qual teve luga.r Immedlatamente, começando-se pelo art. 1", que depois de dIscutido, tol approvado,
Igual 80rte tiveram os arts, 2", 3·, 4', 5',
C· e 7"; sendo atlnal I1pprovada a Resoluçlo
para passar á ultima dlscussAo.
~utida

foi approvo.da. l'ropoz..se depoIs por bOa ordem, canto a emenda ao 8rt. 2", j4 approvada, 0.8 2" discuniio, como os srtlbos addttl·
vos, propostos pelo Sr. MaTquez de Barbace·
na, e não passaram; sendo afinai o.pprovada
a RcaOlu~Ao p:lra subir á. Sanccão Imperla].
Buto parte da Ordem. do Pio

Tercefra parte da Ordem ~ DÜI

Entron em 1" dlscnsslo o Projeeto de Lei
aobre alnnlstla, 'fi dando-se por debatida a sua
Teve lugar a 2' dlscunlo da iRelIolu!:ft.o
materla, approvou·ae para passar á 2", a qual
sobre as elel!:õe.5 para a terceira legfalaturAj
teve lugar Immedlatamente, com6l;audo-se pee Julgaudo-se debatida a sua materla, approlo art. 1', que depois de discUtido, foi approvou-ile para passar á nlUma.
Quc:rta park da Ordem do Dia

""'..

Segulo-se a dJacnssAo do art. 2", o Sr.
Visconde de Cayrll. apresentou a seguinte
emenda, que foi apoiada:
"RequeIro a euppre,sA.o de art. 2·, etc.
Dada a hora, -ficou adiada esta discussão,
e o Sr. Presidenl,e mareou para a ordem de
dia: 1-, ultima dlscuS$lo da iReSolu!:1o 8&
bre revistasj 2', '!I.ltlma dlSl:usslo da 'Resolu·
ção sobre o numero de Deputados lIue deve
dar a Provlncla do ·Plauby; 3°, ultimo dlscusal.o da Resoluçlr.l, autorizando e Governe a
a4mlttlr Estado Maria da Costa e Abreu para
o lugar de Omela! da SecretarIa da ]ustll:a:
e a.s matarias jã dadas para 11. ordem de dia,
Inclusive a contlnuaçãe da materla adiada.
Lerantou-se Sessão ás 2 !loras da tarde.

EntTaram em ultima dlscU9sAo as emen·
das apresentadas de novo na 3' discussAo. da
Resol·ução que propõe alterações A lei que
~rJeu as GUl1rdl13 NaclOllaes; e e Sr. Marquez;
de CnravellllS apresentou a seguinte emenda,
que tol apoiada:
"Salva a redacção. Os Ministros de Es,
tadD• .etc."
Conclulda 11. dJscu~si!.O, propuzeraD1-se á
votação, por sua ordem, as dltas emendas, e
foram aJlPÍ'ol'adaa taes como o ·havia.m sIdo
na outro. dlscusslio, excepto o artIgo addltlvo,
que passou com a emendA do Sr, Ma.rquez
de Caraveil&!l, salva a redatÇão; sendo atinai
approvada a mencionada Resolução com as
emendas e remetteu-Be tudo á CommJssM de
RedacçAo.
O Sr. 2' Secntarlo leu 8 redacçio das
SESSÃO 112" EM 11. DE OUTUBRO DE 1832
emendas approvadaa na 2" dlscuas40 de Projecto de Lei que altera as pefl.89 de Codlgo
Penal.
Foi a ImprimIr.
Aberta a SessAo com 30 an. Senadores, leu-ae e approvou'8e 11. Acto. da
QU.fllf4 pllrtc d4 Ordem fl() Df4
anterior.
'Entrou em ultima dlscusslo 11 .Resolução
f pprovando com algumas altera!:Óe3 os Deereo Br ~ l- Secretario apresentou um "'
tos do Govel'Do, sobre !Ul Guardas Munlclpaes, qnerlmellto doa oUlclaes dn Secretnrla e Con·
perml1neates, com uma emeDela approv~d n
tadorla do Tribunal da Junta do Conuner~lo,
2'; e no decuroo do debate o Sr. Mllrquez de pedindo flue seuo ordenados sejam Igualados
Barbacena apresentou a seguinte emenda, que aos dos empregados do Thesouro Publico. ou
fel apolsda:
do Arsenal de Guerra.
"Proponho os seguintes artigos etc."
Folremetttd ~' á Commls9110 de Fazenda,
JlIlgando-Be d!scutlda a ml1terJa, propOZ.Jle JantandG-8e a outro que estl. na mesma Comá vota!:fl.o a Resoluçlô sobre as cmendlls, e ml!d.o dos Deputados do dito Tribunal,

.-

-'

_-:;l;;;;;;.;:;;;-;;;;;;;-;;::s..;;:::'io~d~.~I~I~d:.~O~U~IU~b~ro~

________~IS5

ApreaeDton·a8 outro requerimento de Verl881mo Antonio J osé NUJ1E11, con.tinuo da Secretaria do Conselho Supremo MWIaI: ~

Bezkl

)Jart/!

da Ordem do Dta

dlndo QUO se lhe lLugmonte o seu soldo na
Continuou a ullJca discussão do art. 1",
proporção de sou lugar, a exemplo do aUgnlen· da ·Reaoluçio tomada sobra outra do Cou&to Que tiveram 05 maJl empre&adoa da mesma 1Jlo Geral da Provinda de 1I1nas Oera.ea, ex·
Secretaria, Jncluldoa na Lei do Orcamellto.
tlngv.1Ddo a Junta da A.dmtnt8traÇd.o DlAman·
Foi remetUdo 11. ColllDl1aelo de Fuenda, tina 40 TeJuco, quo tlcou adJada na Ses&40 de
17 de Julho do torrente anno; fi Jlllgando-se
•..~ Pr'm.drG · parla ~ . ordem do Dw
debaUda a mataria, llrope»:<68 á votacAo o artJSO I", e tol apllrovado,
Entrando em ultimA diBcusalo a ReaoluEm seguimento loram discutidos e approcão do Senado, 80llre revistas, o 8J'. Almeida
vadOl os artlgoa :. atá 36 inclualve, sendt
e Albuquerque oUereceu a eegulnte emenda,
anil&( approvada a Re8oluçio para subir á
que tol apolada:
San~ Imperial .
.. Art. 3." Quando 011 erros forem etc.
Vlerul 1 Keaa .. aq1I!ntel
JuJaaEld~e discutida a materla. propoz-se
á vot,açio: 1·, a Resoln;lo aa1va a emeod&;
passou; z., a emenda, tambem passou; undo
aUnal approvada a

:ReaoIIlGio COm

& emenda,

c remetteu-ae , comml"lo de Redaecão.

Apllrovou1e em ultima diseusaAo P&rI. aU'
b!r A Sucção Impetbl, li. Resolução lIobre o
numero de 'Deputados que deve dar a Provlll·
da do PlaubJ.
Teroefrll IJIlrte tfB Ordem ('o DUJ

'E ntrou em u:tima dlaeulI8io a ResoltlçiO
Que autorizava o Governo a adIIDUtlr EBtaelo
Ma.ria da Costa. e Abreu para o lugar de 01·
flela! da Se<:ret&rla da Justiça; e dando-se
por discutida a ~ua mataria, appravou..se para
&0 remetter , Camara doa Sra. Dellutados.

A,provou..e em l' e 2" dlseuuio, para
tlltlma a Reaoluçlo "pprovando o
ordenado baual de 400$000 para a cadeira
do primeiras ~ett.ra!l de JD!lIlnaa na cldade da
Pllrahyb& do Norte.
pU88l" ,

QII'nta parte ao Ordnlo do Dia
Appl'ovou.f18 Igualmente

em l' 8 2' dlaeta-

aio, paT1L passar t ultima, a ReloIuçlo .ppro..ando o ordenado annual de 500$000 para. a
cadeira de ensino da lIngua. francem, criada
r::t c!d~!l:: !'In Pflrpl!rbn. do Norte.

MDeçlaro que votei contra a .Resolução,
etc ••
-Dteluo que vot81 contra o todo fi cada
uma. etc. 8

Entrou em 2" dl'c~ a Resolução do

Se.oado, sobre o provimento d06 bS.Deficloa eecleelalJtlCOII, comecando-se pelo 1lZ't. L"
O Sr. PreIIldente convIdou o Sr. VIcePretldeote para o substituir por algum tem·
po na cadeira da preeldencla.
Serulndo-s8 a dlecuaslo do art. 2", o Sr,
Alencar otlereceu a seculnte emen.da, que 101
apoiada:
" Depois du palavras - Camara. Eccleslas.
Uca ete."
Conclulda a discussio. approvou-se o ar·
tlgo, aalva a emenda; e esta tambem foi a~
provada.
Teve lagaT a dlsctl'llaAo do art. 3", Que
depoia de dlICUUdo, !.oI approndo,
Pusoa-se a discutir o arUgo 4", ao anal
o Sr. Al8ncar otfereeeu a segUinte emenda,
Que tol apOiada:
-Depol.s da PAlanA - dlrl,ldas - di·
ga,," !te,"
Terminada a dl&c:uuio foi approvado o
artigo com a emenda respectiva.
Du.da a hora !Ieou adiada esta dIKCUSS.~O.
O Sr. Rodrigues de Carvalho apresentou

. .
,
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rcdnet fi o da R csolUtilo do SC!I.:tdo SObri)

re\'!stas,
Ficou sobre

ao

Primeiro parte da Or<tem.

!lo Dja

Mesa.
Approvou-Ie, plU'a 80 lomcltor 11 Camlll3.
O Sr. Presidente marcou 1)11& a Ordem
doa Srs. Deputados, D. r&dacçiio da RelioluDlo.:
1,· A eonUl!.uo.cã.o da dlscuasiLo adiada. çii.o do Senado, sobre rovlstas.
!l." À ultimo. dlllcuuão du emenda. do
ti.

Roglmento Interno do Suado.

Segunda parte da Ordem do Dia

3," A uJUma discussão do reQuerimento

pcra li Com minA0 Mlxta do Regimento CQDl.
Coa·tjaunndo o. 2" dtaCU9SÍlO do. Resolu.0·... !. Çno do Senado, sobre o provimento dos BcUlum.
f,. A ultima dllcU8Sl10 do Parecer dDo Deliciei! EccleslasUC05, que !Icou adIado. na
Commluilo da Mesa sobre o requerllnento scssUo pr&cedente, teve lugar o artigo 5', 1/
Qual depois de se julgar dobaUdo, tol approelos contlnuos do Senlldo.
li," A ulUlDa dlscussilo do ProJeoto de vado.
Igual sorte tiveram 0$ artigos G', 7" e 8":
Lei Que altera u ,penas do Codlgo Penal.
6," A l' discussão da Resolução sobre !. seodo aflalll approvada a ResoluÇâo com a.s
emenda.s. para paasa.r á ulUmo. dlscuas4o.
naturallsacàO de Fellppe Salman.
,,...~.,

1," A 1" discussão da Resolução sobre o
piltrlm<llllo da V1I1a de Valença,
8.' A ultima discussão da Rnoluçiio s.r
bre 05 Juizes de Pllz; e mais m3.terfas lfl

Terceira porte 40.
El1t1'anun cm

~tima

Orde)l~

d.o Dia

discussão ns emen-

dnd:lS nu sessões precedentes.
d3S propostas aos nrUs;03 U o 91 do RegiLovontou-sa a sessão (u; duas horas da meD.to 1D.terno do Son~oj e dandCHIo por
tD.rdc.
diacuUda :l sua materia. foram propôStas á
fotaclo o approvadaa.
Quarla tm1e da Ordem do Dia

SESSÃO 113' EM 12 DE OU'IlUoBRO DE 1832
l'n!Sm2SCIA 110 SR. BENTO DARnOSO l'F,mnA

Entrou em. ultima discussão o requerimento qutl propile que lIe convide li. ClJ,wara
dos Sra. Deputados para quo baJa de nomear
uma Commlssilo do tre. de seus Metnoros,

Aberta 11. ses!!lo com 26 Srs. Sena- que Janta a outro. Igual do Senado o.prosonleu-se e approvou-se a acta da tt':::n o ProJeeto de ~glmento eOlllimum, o
anterior,
julsau(flHle deb&tJda ti. lIIaterla. propOz-fle A
votaçan o requerlmeoto o tol approvndO.
o Sr. 1· Secretario apresentou um requerimento dos Correios do Gablneto ImpeOuinta parte t%Q Orum do Dto
rial, Allegando Que foram oupprlm.!dos II'iIUI
l'Cuclmcatos, e pedindo que sejo.m conserva·
~Ddo JUlõar " ulUma discussão do Pa·
dos 0.08 seus lubares, perteben!!o 03 pequerecer da Comm16sio da. MC!i, sobro um reQOS ordeoll.!!os que neeblam.
FOI remettldo , CommIulo de Jl'azenda. querimento dos contln:l.O! do Paço, e SecreO Sr. Santos Ploto mandou I Mesa o se- taria do Senado, aiO Que pedem ser elcoadoa
seus ordewos {i. (l,UIlOtlo. de 6110$000, o Sr.
lulotl)
Rodrigues de Cnrvalbo o.presentou li. se:ulnto
emenda, QUo tol a.polo.do.:
"'Proponho que os eontlnuoa etc. "
~Rc QlJ6lro que o. LeI do Orçamento, etc."
J ulp.ndo-ao discutido. a. materlll, approS~ndo o.polado. entrou em dlsen88!lo o
Jul,ando-so esta basl.l\n.te, propôll'-so , ,"otado vcu·se o Parecer uiva ti. emenda, e cst.n umbem tol Ilpprovada,
o requ erlmento, e nlo passou,
dor~,
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l'rogre{jindu a dl:ic uui.i.o, o Sr. RodrlãUt:f de Carv.al.ho Ilpreaen.tou a lIcgu.lnte
emenda, que !ol apoiada:
Entrou em ultiwa d1acussão o pro16cto
~ EJ:ceptuam..ae: I" Oi cabecu que com·
de Lei Que altora. as penas do CodIgo CrlDll· mandaram etc."
nal, com as emendu a.j)p ro vadas na 2' e Jul'
Dada a hora, lJcou adiada esta dlacussàu
gando-se dlseutida 110 materia, propôZ1Ie , e o Sr. Presidente dealgDou para 11. Ordem
votação o ProJ u to, Illlvo o arUgo 1", e IU!l do Dla:
redaocsi.i.o; .8 ni!.o 'P<lSSou, ficou rejeitado o
1." A ultÍ'lna dlscl1lI8ão da Resolu,ilo, QUo
l'rojecto.
marca 06 orde.nados dos ewpregad08 40 .ArO Sr. I ' Secretario leu WD. o!!Jelo do Se- senal de Guerra.
creULrJo da Cama.ra. dOI Sra. Deputados, 10'
2." I' e 2" dlscussiio da R.e&oluçio que
meuendo a 86{::ulnte BesoluÇiO:
deelara eidadAo braz;l1e!ro o Bacharel João
" ,A Assemblê& Genl LeSlslativa do Im· Procoplo Lopes Monteiro.
perio, resolve:
l a A cont1Jt.ua,iio da unka d1scus. lU
A.rUge unlco. O Bacharel José Procollle Resoluçio, tomada aobre outra do CDll8elho
Lopes Meutelro é cld/l.dii.o bruflelro, ete."
Ceral da Pro'i'1nc1a de S. Pedro do .RIo GraJl~llpeuSll.Dd()-4õe a sua 1mlllessAo, tlcou de do Sul, a.ce.rca da )!ratlcagem da Bwa.
•." 1° e 2" dJ.acuBllão da &loluçio qUII
sobre a Mesa..
marca OI!! ordenados dos BlbUotheea.rloB de
8etitnQ parte dll Ordem. lio DtIl
Ollnda, Rio de Janeiro e S. Paulo.
S! A eont1D.uasão da dJ6Cusaão adJada
ApproVOUoflB em I' dlacussão para pasSIU' pela hora.
ti 2" 11 Resol.uç1o do Sellado, autorllando o
S! A Resolução sobre aa eleições; e deGO\'~o !I. conceder carta. de llllturallsat;io clU'ou-58 Que ao melo dia, emquanto chegasse
a Fellppe Salman, IDglez, natural de LoII' o llinl&t.ro do lmper10 e J.o~azcn.da, teria lugar
a dlaellSSio do Projecto de :LeI do Or!;lWl811to.
d...
LeyantDn-ee a 8e8sio 111 dulUl h(lrlUl da
Oftaoo parle da ardtm dO Dia

..

tarde.

À.Pprovou-6e Igualmente ~ I' dbetulllc
p&r8. pusar A 2', a Raoluçiio do Senado 10SESSlO lU" EM 13 DE OUTUBRO DE 1832
bre o patrlI1lonlo da VIlli\ de Valens"
I'IIESlDENClA DO

A,pprQVou-ee em ult.fmll. dlscusaio, para
subir á Sa.tteção Imperial, a Resolução de·
elaraIldq Qual saja O Jub competente DOS
cPOa em Que Qualquer Juiz de Paz, ou Sup·
plente em eUecUvldade haja de ser HJ'te
no Jua de paz.

aa.

BEIiTO B4JlB080 l'!:8&Ul4

Aberta a seaaio eom 30 S,.. Senado:res, leu-se e approyou..e a aeta
da antenor.
o

Sr. I" Secretario leu 11m otticto do

Secret&rIo

da Camara dos

Sra.

DepUt&c!OfI,

remeUendo as seguintes R'6!Iotuções:
1," A. A.6IIemblês Geral Leg:lslatlva ~
solve:
2' dlseueBão do arUro 2- do
Artl,o unlco. José Lima, natural etc.
sobre a amnlstla, que tlcou
2." A Assemb14a Geral LegIslativa rede 10 do corrente, com uma solve:
otrereclda pelo Sr. VIsconde
AltJ,o unlco. FranellCO An.tonlo de S4

Continuou a
ProJecto de Lei
adiado na. 8(!ssi1o
I.'menda apoiada,
do Cayr1l.
Barreto etc.
o Sr. Presidente foi BubsUtuldo por ai,
3.' A AsBembli!a Geral LegJBlatlva, regum tempo na Cadeira dA Presldencln pelo solve:
Sr. Vlce"Prealdcnte.
MUrO 1.- As dispOSições do Decreto etc.

I

"
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J)!spensllouc!OIS& Il. sua. impressão, tIIcaNlm sobre n Ml!!ln parA ent1'l1rern na ordem
dOS lrablllhos.
O 81', RodrJguea de Cnrl'lllho IIprcsentou
a rcdacçiio das elll-en<las app rovndas pelo Sc·
nado á Re~olucdo que llropoo alter!lções li.
LeI que creDU ll! Guardas Naclontlcs.
Pedida o vCllclda 11 urscllcla, !JaDu sobre
n Men paro. ftcr submettlda 11. npprova,ào nO

Quinta parte da Ordcfl~ dI) DIa

Appro'(Ju'lIe em l' e ::' dlscussAo, pnra
P4BSllf A ultima, a Resolucil.o que marca. 09
oNleua.dos dos blbllotheca.rlos dns Blbllotb.ecns Pub!lcns de Ollnda, Rio de JôUlelro e Sáo
Paulo.

11m da eesslo.
I)

Sexta parte

O Sr. M'o.rqucz de Bnrba.cenll otrefeeeu
seguinte

á(J

Ordem do Did

Continuou a 2" dlecussdo do Projccto do
Ler sobre

li.

amll.lstln, Que tlcou DAlada no

artlso 2° na sc.I!sJ1o precedente, com duas
~Roquclro qUe n dJsauss!W da Lei do .mendll8, UIlI& do Sr. Rodrlgues de Carva.-

I

Dr~amcnto etc. ~

lho, Ilpresenta<la 3la dha sessü.o, e outra do
Sendo n'Poiado, entrou em discussão e Sr. Visconde de Cayrll, orterecMa na 6eBllllo
julgando-se esta. bnstn.nte, propOz-sa á vota. de 10 do corrente; e julgando-se Illlnal dle·
çào o reQuerimento e lol npprovodo.
cutlda a materla, requereu-se Que os parll'
t:npnos do arUs:o 2" fossem propostos por
Primeira parte da Ordem. do DIa ....::0.... partes, e sendo aDprovado este requerimento
o Sr. Presidente prop6z á ,ota.edo:
1." A su-pprcssAo do ax.UgO .2" e sellB tres
Entrou em ultima discussão a Resolu~aíl
do Senado sobre as clclçOes para a terceira paragrap.hos, na conformidade d'l!. emenda do
Ic.;lslnturn c julgnndo-se dchatldn n sua mil' Sr. Visconde de CayrQ: 1I1l.S~OU_
2." Se se julga.va prejudicada a. nmenda.
teria, l1Pprol'ou~C para remettO'Nse á Cado Sr. Rodrljlues do Carvalho: assim 18
mara dos Srs. Doputados.
veneeu.
Velo á lIesa 11 sesuinte
SI:!JWlUla parte da Ordem dO Dia

>..

Approvou·se em ultima discussão, allm
DECLARAÇÃO DE 1'070
de subir ao Snnccâo ImperIal, fi, Re301uelo
Que marca 05 ordenndos dos empregados do
"Decln.ro Que vote! contra. a. sopprcssl!o
Arsenlll. de Quarra da COrte.
etc. ~
Scgulv-se a' discussão do arUgo 3~, e dancfo-&e por discutldn a liua materia, propOz.3e
Tf!rcolra pmrte ela Orilcll~ dI) Dia
á votaçüo C nüo plUlSou.
Passou-fW a discutir o artigo 4°, qUe deAppror l)u·sc CID l' e 2' discussão, para
pois dc dl$eutldo lol appro\-ado; e atinai ap·
lIl\s5:l.r á ulUma, a Resolu~ill) quc declan
dlldão b~!lelro o Dneba.rol JOI1.o PrGCoplo provou-se o projecto assIm emendado, pa:-a
passar li. ultima dlscussilO_
Lopoll Monteiro.

c:--

Qllarla parte da

OrdCtl~

do Dia

C()ptlnuou ti. unlca discussão do. Resolutomada sobre Proposta do Conselho Ge·
Tal da ProvInda. de S. Pedro do Rio Gr(lndc
do Sul, aCcrca. da praticagem da Barrn do
Rio Grnnde, ~ue ficou aditulo. na sessão cc
17 de Julho do corrente anno, o julgnndo-se
discutida. ti. materlo., rol appro\'ada a RoseluCão para liublr fi S:tnctão Imper!nl.
~âll

Sl:Ifma parte (ia Ordem do Dia

Entrou em 2' dIscussão o Projccto co
L(!! do Or~:tmen!o para o llnno financeIro de
1833 a 1834, e ClltUo o Sr. Presld(!n.te declarou Que, cru COllS(!Quenc!a do reQuerlmcnto
do Sr. :'\[a.rquez de Barbnccna acim a trnnscrl,
pto, e Que hl1vla sido ilpprovndo. csta discussão teria. lugar por capitulas.
Entrou em dlscU5Sao o capitulo I ' do

.
iesslo de 15 de Outubro
Titulo 1· e julgando-se discutida tl sun mo.teria, propôz-sQ d votllOlo; 6 foI appr01'3do.
1""111 sor te tere o Capitulo 2· do mesmo
Tltulo.
O Sr, PresIdente declarou que os Capl·
tulos 3·, "., 6- e 6- niio podiam dlacuUr-sc
orequnnto 110 040 convidassem 08 Ministros
do.lI respeetlva.s Repllrti!;6es, o.ssf.m como se
ho.vla leito com o Mlal,tro d~ Imporia r
Fnzemda, 9 que por ISH le saiula a dlacusai!.o
do Capitulo 7", e o Sr, SaturDIDo apreeentou
o seguinte
BtQUDDaliTO
. • . r"

·Requelro O adiamento do paragrapbo
14 etc,"
Bendo apo iadO entrou 11m 41aculI&lo, e
lulgal1do-ee e.ta bll&tante, propO,..e 4 votn.,
(;11.0 O requerimento, e nllo p:Ll8ou.

'PtoG"redlo a dlscu.s!1o do Ca:pltulo 7' e
'ulgnndvie debatida Il sua. materla, proplll ·~e
d I'otatâo e foi app rovado.
O Sr. Presl(1c"Clil dcclllfOU que cooUnu.ndo a l!car ndla.do!l o, Capltulos 3~, ' .,
S- ! 6", tllmbe.nl ficavo. adlo.do o Capitulo 8·
do meamo 'l'Uulo; e se passa\'1l a discutir
li 8un materla, rol approvado.
Segulo-ee a dl.cusa/ioO do Cllopltl1"10 2'" do
mesmo 'I1!tulo até o artigo H InClu.lvo, re·
Inth'o 11 Repartlçüo do Imperio, e dandHe
por dlscutldll a IltIIterla, propôz-se 11 votaciio
esta pnrte do Capitulo 2', c foi appr()vo.daj
tl can(]o adiada. a outm parte do mGIIMO Ca·
pltulo, por aer relativa. 4 Repartlçilo dn

Justiça.
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o Sr, Maf\luez de Barbllcco/L requer('u
la proroglluo:n 011 IK!UÔCS dlo.rlamen te
por mo.la umo. horo. C Rendo apohu.lo e~te requerimento, en·trou em dlscu8lllo, o depois
de se tazerem nlguma! observl1CÕts, julgou-se
debatido. a mflterla o o Sr. Presidente prapO:
Que

A votllçdo;

1,· Se se approvava quo se augmentasse
uma hora em cnda sc.ss:!(): vaneeu;!.e .que

sIm,

2." Se & hora devia ser contada das 9
11$ lO: nsslm Be resolveu,
Da.d& a hora, o er . Presldellte declaro!!
que a eouUpuaçllo da dIBCUIIS!iO da L~t do
Ol'(ltn~Pto teria IU;ilr, logo -Que che!;.lssem
os Ministros da Justiça, e cstr3.agelros, os
qunes se Iam convidar ;p ,1ra 1l.S9lstlr 'li. discussão dos or~ilmentô!l das suas repartições;
e n:.nrcou para a Ordem do Dia:
1.· A Relolu,ilo declarando ctdad.lio brazileiro a José Limo, u:'!tural de !Pernambuco_
2,· A ·RosoluCâo -ta.zendo flUll deelaraçüo
!lo B'randsct'l Antoaln de 84 Barroto, 8 conlld~rllndo-o otrlelal 40 Exorclto do oBrull,
S,· A <Resoluçi!.o, tornando ell;tenalVA8
lquolle. que l181entarem Praça dopola de 22
de AgOSto de 1881, as Dllpollclles do Decreto
da ·meema dl1tn, quo ·marcou o tempo <le lervlco aos 1'0luntat'lolI e recrutados pal3. O.!I
Corpos do Exercito e do. Artilbo.rj, da Marinha.
... A ultima dlseuaslio 11l1.li Resoluçóoll approvando os ordenados para a Cadolr.. da
primeiras lettrll.!l de DlenlulI , pata a cad,lrn <lo ensino da JloS'Ua tranceu, eltabelecldlLS Dn. cidade aa l'arabYba. do ;Norte_
S,· ,2& discussão da Resolução, sobre emprezas de N'avepçiio dos !RIos Doce. Jequltlnhonba e seus connuentes.
Levantou-se a sessiio ás ! horas do. t:lrde.

PlllloU"e a dllCutlr o Capitulo 2", o qual
depol, de dltlcutldo 101 apprcwado,
O Sr. Prl!3ldenta doclarou qUII listava
.obre Do Mesa um oftlelo do Mlnl&tro do Im·
peno e qile lhe pareda ClInventente ler""!!j e
8ui\pendeu-l' a dl.cus.alio.
O Sr, 1· Secretarto leu o dito ottlc1o,
JObre a omlndo que houvo de .0 nlo expedirem on!ens li clnDO DI.trlct09, para a
SESSÃO 115' EM 15 DE OUTUBRO IlE 18~
elcl<:ão do Seuador por esta Provlncla.
Foi r emettldo AI Cosnmltsões de ConPRismr.:-t('u 00 8R. DEWro D41R080 l'EIlErRA
stltulçiio e de LeglsIo.çã.o para. do.r o seu parecer com urgencl:l,
A's O horlls da tDo.nbi oecupou o
Foi entao 8pprovadn, par. se rometter
Sr, .p.rcsldcnte a cadeira c tocando
A Camllf3 dos 6r-ll. DeputAdos, a redacclLo,
n ea:npalnhn o.charam-se presentes 13
(lue propõo alterllçileB a Lei que ereou 85 I
Su.
Senndorea, e com plet!l.nd()-se paQl1ardlUl Xnclonnes.
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Sessilo de 15 de Outubro
1118 9 horna e ,meia o Dumero de 2/i

Prlm.eira parte ela Orltem tio Dla

5rs. Senadores, abrio-so IL sesaiio; e
lida a aeta da Ilntecedonte, foi ap-

Entrou elll · l' discussão o Parecer daa

prondl..

o Sr. I' Secretario leu o

S~ulDtft

Comm[ssóes dr' Le::-lsllI~i1o e Constituição :lc:\':lll trnnscrlpto, e o Sr. ;\hrQuet de Jnham-

bupa

o~feteceu

a seguinte emenda. Que 101

apoiada:

"Ao Parecer das CommlasÕ4!s reullldas.
Respondendo ao otflelo .do Mlnlatro etc."
"A Commlssilo da ~resa. ~~a.mlllou o teNo decuf'J() da dla6u88110, o Sr. Presl·
QuerImento, etc. dente declatou, que estava na ante-eamara o
~cou sobre n Yesa para ootrar em dia- lflnl.etro da Justiça, e Que neava por ora a
cu~siio na ordem do! trabalhos.
discussão adiada: e nomeou para o recebI·
O Sr. Vll(onde de .\Jea.ntan a.presentou mento do dito Ministro os Srs. Mar.quM da
o seguinte
B;lepeDdy. Sebastião Luiz Tinoco da SlIu.
o lodo Antonio Rodrigues do Canalha, o
sendl) Introduzido

na.

aaJn, tomou IL8sento; o

Sr, Presidente declarou entAo que eontlnuava
"A Comlm8l10 de LeglslsCilo reunldn " n. dlseuftSlo da Lei do orçlUllcnto, no aplde COlIstltulçio, etc."
I tulo 3" do TJtulo 1", relativo lO Mlnl~terlo
O .9r. u\lmeldn e Albuquerque requereu a da Justiça.
urgencla sobre este Pa.recer, e sendo apoiada
Julgaudo-se discutida a materln. do Ca·
entrou em dlecussilo, e conclulda. estll, pro- pltulo 3", passauoSe a dlscutJr O Artigo -'2 do
pOz-fie ~ vOlaçio I urgenela, e sendo appro. do CILpltul0 ~" do Tltulo 2" relativo ao meslllO
vada, o Sr. Presidente decla.rou que la en- Mlnlsterlo,e jttlgandO"'Se fgulllmente discutida
trar em I" dlaeuaeio o ·Parecer. OSr. Oliveira a &U;l materb, retirOUo$e o Ministro; e prorequereu a urgencla para a ultima dlseusslo eedendCHe .. votado. foram approvadO! o
da Lei aobre a aUlalstla, e então o Sr. Pre- Capitulo 3" B a arUga 12 do Capitulo 2", e
sidente decl&rou que no dia seguinte acabava tornou a ficar adiada a Lei do Orçamento
o pnuo ,mareado no Regimento para esta atá chegar o Ministro dos ,Negoel08 Eatran-'
discussão; e eDUlo teria lugar o requer:·' gelros.
mento.
i ~W!
Progredio a. dlscu98lo do Parecer aelm~a
O Sr. Mnrquez de Ba.ependy apresentou' e julgendO-Se debatida. a mataria, o Sr. Pr~
as SCl:1llntes
sldeote propOz á votaçllo:
1." O Plll'eeBr da CommJssAo para ([ue
facn uma ResolutAo: foi apprOfldo; e ~lcou
P.urcnps
prajudlcada a emenda do Sr. :l\farqnez de Jo·
1." ·A Comm,Iss4o de Fazenda eum.lnan- hambuPt, PUSOU-iõe portanto a discutir a Re.
soluçio proposta no dUo Parecer, eomeçan.
do etc.
"
.
do-se
:pelo artigo 1", o qual depois de dlstud2.- O Guarda-Livros da Secretaria etc,
do, propllz.ae á votação. e Zllo PaNDU; ficou
Foram a Imprlml,r.
por consequencla prejudicado o nrtlgo 2".
Vejo 11. Mesa a segulute
Entrou em 1" dlacu8810 o Parecer dai
CommlS9Ões de 't.egtalaçllo e CoustltuJelo
acima trauserlptD, e o Sr. Marqul!2 de Inham·
bups ofereceu 11. ee:uJnte emenda, que 101
apelida:

~Declaro que não votei ete, O Sr. Ma.rquez de Inha.mbupe Instaurou
li. suo. emendll acima. tra08crlpta e sendo novamente n.polada, entrou em dlscun40 a sua

Sessão de tO de Outubro

-,------'-----------

•
101

materl&, fi o Sr. Visconde de AlcantAra Ilprc- approvladO' O!I ordenados para a Cadeira de
primeiras leUras de meninas. o para a ca·
lientoll a seguinte emeada que roT apoiada:
"'Re,ponda.,e ao Ministro etc.·
delra de IIn81no da IIDgua francHa, estabtleJulgando-ae discutida a materla, o Sr. cldas na cidade da Parab)'ba do Norte,
Presidente propóz A votação:
Entrou em !!' discussão o ProJeeto de Lei
1.. A ,propOJta do Sr. Marquez; de In- do SenlU!o, Ilutorl!ando o Governo A promover
hambupe, ealva a emenda, não P&sllou.
o, cmpreu,a da navcgaçlo dos Rios Doce, Je2.· A emenda dO VillConde de Alcantara: qulUnhonha. e seus conCuentes; começand01l6
tambem nlo paSlou,
pelo artl,o I', Que depois de discutida, foi
O Sr, Prealdllnte declarou que estava na approvado.
ant~eamara o Ministro dOJ NegocIOJ Estran·
Igual Borte tiveram OI artigos 2", 3-, '.,
gelros, 8 nomeando para o seu recebimento 5", &',1'e8·,
OI Btl. RodrigUes de Carvalho e Alencar e
O Sr. Alencar mandou 6. Me!a a seguinte
T4noco, 101 Introduzido na sala, e tomou 11.9lenm. O Sr. PtetlldeDte declarou entAo que
contlnua'a a dlscuslo da Lei do Ol'Ç&lllento
no CapJtulo 4' do Titulo relativo ao Minis"Em lupr de - Decreta - ete.
terlo dos NegoelOll 'EstralIgelr08, fi ju~gando-ae
Foi apol.da e depois de discutida approdllcuUda a mater!&, retlrou..e o Ministro. e ,oc-!le; llelldo afinal approvado o Pro.leclo
proetdendo-sa 4 votação, 101 appravlUlo oCa· para paasar , ulUma dl&CUBPo.
pitulo 4·,
O Sr. Presidente declarou que ao melo dia
O Sr. lPresldente declarou que continuava teria luga.r • CQnUnuação da Lei do Orça·
a Uca.r adiados os Capitules 5" e 6" do 'Ntulo mento, e ·marcon para a Ordem do ·Dia.:
1· , relatl'os 11.04 :!4lnlsterJos da Guerr~ e MaI.· A ResoluçAo sobre o patrlmonlo do.
rinha, aam de S8 convidarem 09 respectivos Villa de ValenÇL
2" A Re!loluçi1o d'eclarando cldadlo hraMlnlalros para IlSllsUrem A discussão, e que
116 seguia a dlacussAo do Capitulo , . do TI· z!lelro ao Ilatharel Joio Procoplo Lopes Mon·
tulo 2', o qual depois de dIscutido 101 appro- teiro.
valio.
. ', :;~.
S." A BeBOluc~ sobre a naturallsaçào dt
Em seguimento loram discutidOS e ap- Fellppe Salmao.,
provadO!! os Capltutos fi', 6', 1-, ,. 9', 10, 11,
4,' O Projeeto de Lei aobre a amnlstla.
12, 13, 14, lfi, 16, 11, 18, 19, e 20 do Titulo
6! A BesoluCAo que marca os ordenadoa
2" e S', os CapitulO!! unleM doo Tltulos 3·, aos BJbllotb!e#.ri08 de Ollnda, Rio de Janeiro
" , 6· fi 6' e fitou dependente & ulUmação da e S. Paule).
2" dlscusBAo doa CapJtulos li", So e ,- do TJ..
6,- A continuação da discussllo da Rasôrulo 1", Que fitaram Idlados.
lução $Obre outra do Conselho Geral da. ProConUnuando-ae na Ordem do DIa, appro- vinda do Plauh1 crea.ndo o lugar de um cfvaram-se em I' e 2" dlscusslo para pssear a flIn;lio do Partldo Publico.
Levantou-&8 a gessi1o As duu bons da.
ultima. tres ResoluCÕ89: 1', declarando a Jos~
Lima. natural de Pernambuco, no gola doa tarde,
dtreltoa de cldadio brullelro; %"" rue.n4o
Igual declaraçAo $Obre Franclsco Antonio de
Sé. Bani!lUt; fi <CODalderalldo o ottlclal do ,SESSÃO 110', t»l 16 DE OUTUBRO DE 1132
EJ:erdto do Brazll; S", tornando mr:tenelval
6quellee qUI assentarem praça depois de 22
de AC08to de 1831, as â1sposJcões do direito
Aberta a. eess.lo com 29 Sra. Sena·
da. melma da.ta, qUI mareou o tempo de alr·
viço aos ...o1t1ntarlol e reerutadoa para 09
dol'fl9, leu..e e app rovou'se a aeta da
Corpos do Exercito e da Artllberla dllo Maanteci!dentt.
rinha.
" ;'11 '1t'Ij
Approvaram-se em ultima. dlscussli.o, para
o Sr. I' Secretario leu um ofrlelo do Sesubir 11. Saneçdo Imperial, a.s duas Resoluções cretarlo da Camara. dos Srl. Deputad08, pa.r-
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UcI[I:tnllo hriverem sido snneelonndos o l)e.
A55cmbl~1l Geral Q.ue di um!\ nova
org~ol~aCllo 'ás Ac!l.demlas Medko-Clrur;ICII3
do Rio de Jl1o ill r!> e Dahlll e fi Resoluç:io Q.ue
!\pprovllu a nj1OS6Dtndorla de Joaquim José
F erreira Chaves.
Fleeu li Sennde lntelrnde.
O Sr. Almeida. c Albuquerque a.presentou
o !egulnte

'

SeplHlda putte da Ordem do Dia'

c.l'I"t, 1'1 1\

Entrou em ultltlln dlseussll.o n. Resolutão que dednrll C1dndlio brazlielro o Baeha·
rei 101\0 Procoplo Lopes Monteiro; o JUlg:lll'
do.se dl!cutldll. 11. sua moterla, approvou·se
paro. subir 4 Soncçl1o Impetl:l.l.
Ter~fra.

porte tIa Ordem do DflJ

Eotrou em 2' dlscussll.o 11. Resoludo do
"JOOo GaspAr da Silva LIsbeA,
Seoade nutorlsnndo o GoVerno a conceder
do. Secretaria do Tribunal Supremo de Jus- enrtn de nnturlllsnçllo 11. Fellp[le SaJo1lIn, In·
Ut;a etc."
,Ioz, Dnturnl de Londres e hlvelllJ"",e a sua
FIcou sobre a Mesa para entrar na or- I materla por dlscutld!\, tol IIlIfrovada para.
dem lli?! trabalbos.
.. pOSS1r ti. ultltD!\ dlscussrw.
O 81'. Rodrl;ues de C,l11'nlbo apresentoç
s rednctão du emeadns approvndns pelo SeQuarta parte da Ordo.'IIo do 1}f1l
nado :\ Resoluçao da Camora dos Srs. Depu.
tadO!. sobre os direitos de portagem.
Eotrou e:n ultima dlscuuãô o proJecto
P~ lda 11. ur;enda, ficou sohre a lrcsl!. de Lei sobre a amnlatla, e DO decurso do depnra ser tomada em cODsldcraç!i.o no rim da bate olCereceu-se 3S se;ulntes emendas, que
sessão.
forolm apoiadas:
O Sr. Marquez d~ Barlr..ce~:1 r.:Jandou á
1.' Do Sr. Almeida e Albuquerque:

OtrlCl!1l1

I

~ Artlso

2.· SiLo compreheadldos etc."
2." Do Sr. Marque! de Barbacena:
~Requelro que na. amalBUa etc."
IXDICJ.ÇÃO
3.· Do Sr. Visconde de Cayrl1: - "Requeiro que se re! tnure o arUG'o 3' etc."
"Proponbo Que 5e responda, etc.~
4,' Do Sr. Conde de Lages: "Exee·
,Seado apOiada, eatrou em discussão, e
jnl/;nndo-5Cl esta bastnnte, propOz:.-se á vota· ptunm-se os cabt1;as da rebelUil.o do Ceará, e
nas Immedlnções."
çiio :l. Indlcaçüo, e !01 approvndll..
Julgando-se atinaI discutida a materla.
Prlm,dra parte da OTtl~"I1l do Dia
propilz·!o 11. vo~cil.o:
1.* O nrtlgo 1' : foi appro1'ado.
2,. A emeoda do Sr. Coode de lAges.
Eatrou em 2· discussão a Reseluciie do
St'nndo 50brCl () patrlmento da. Ca.mara !.funl· s!!IVI\ a outra emenda: passou.
3.• A emendll. do Sr. '-fnl'Quez de Barba·
clPóll da VU!a. de Vnleacól: começn.!ldo.-se pele
:l.rtls;o I ' , Q.ue depois de discutido 101 a.ppro· cena: nito passou.
~ ,' O arUG'o 3· Instaurndo pela emenda
vado.
T,;ual 80rto tlveum os artigos :- e 3'. do Sr. Vlsc ..ode de Ca)'ro: tol approVac!o.
6." A emend a do Sr. Almeida. e Albu·
PaS3ndo-so ao artigo 4', o S,. Conde d~
\lnlcnC!I ofrer~eu a seguinte em.r.nda, que QuerQ ue: pnasou, snln. a redDtcilo,
G.· A ultima p:1rte da emendn do Sr. Vis·
rol npoladn:
-Artigo ~.' Substitutivo. Os tltul05 etc. condo de Ca)'rd: não )lutou.
Concluld n li. discussão, tol approv3do o
7.' O artl:=o 4·: palsou.
nrtlgo U:\ Cf\urormldnde da cmend:L
·PropOz.se atinai o Pr()Jeeto com as emen·
Sngulo.-se o artigo li' que foi approvado; das, e sendo IIpprovado, remetternm·!'&
!Cnda nnnol /lp[lrovadll. a Resolulião para. pas- emendns d Commlsall.o de Redo.ccâo.
sar li ultlmn dlscuss!lo,
O Sr. I" 'SecrCltarlo leu uns otlJelos do

11'

~~___ : ________~S:.'=·'&:O~d:.~16'7.de__O~U_~U_"_ro______________~I~ga
JI,)llj~lru lia

uucrrll. c Mal'11l1l4, piU'Liclpiinclo Ir"rllllclSCO Antonio de S. Bar.olo 1\ COIl"lde.
elll rCl;lJo:;La ao oUlcio qUI! &8 lhe dlrl&:"io C011' rando-o Ottlclo.l do E:l:orcUo dO' Bra~lI' 3'
vldando-o para Il5S16l!r 11 dlscuBH!lo do Proje' ' tornando extensivas áquellea Que a8sen~ren:
eto.. !Ie, Lei tio orClLW.cnto, que I~e pareco dcs' I' praça depoIs de ,zZ de Agosto de 1831, na dialICC.oS~;u'lo o seu corupillecllUclJlto por nllo ter pos!çõe, do Decreto dll. mesma data, que mar·
aSSistIdo a nenbumll. das discussões, e usra- tOU o tempo da serviço aos volunlarlos e
decendo ao Senado o convlto com quo o boa- recIutallos para 08 Corpo8 do Exerdto'- li da
J'ara.
. ArtilharIa da Marinha"
Ficou o &llIlldo Inteirado,
... - -,---,
3,' A ultIma discussão da Lei do OrcaCoIlUnuou 8IltAo a dlaouasAo da Lei do lIle.nto.
orçamento, no Capitulo 6" do 1'ii.tulo I " o
4.- A ultima discussão do ProJecto de Lei
que autorisil o Governo a promover as emqual depois de discutido, foi approvado.'
Igual sorte tiveram 08 Capltulos 6~ e 8" pre!ns de navegação dos rios Doce, Jequltl·
do mesmo Titulo.
nnonna e seus conndentes.
6.0 A ultlmn ols.cussào dn · Rosolu~l1o soFinda il 2' discussiio· desta Lei, approvou·
bre · o provimento dos Benellclos Eccleslastlse Paro. p1lssar â ultima.
Approvou-se em ultima dlscussiio, para coSo
c,. O Parecer da Colllml!são de Legislasubir á Sancção Imperial, a Resolução que
lllarCa os ordenadc:s dOS Blbliothecnrl05 das ç!l.o sobre o requerimento de Jo!l.o Gaspar da
elda-des do Rio de Janeiro, Ollnda e Silo Silva Lisboa.
Levantou-se a sessão an!.es das :: boras
Paulo.
Continuou a uuloa discussão, que !Icou da. tarde.
adiadll. na sessão de 10 de Setembro dcste
anno, da Rcsoluçãc, towaúll. sobre outra do
Conselho Gerul da Provlncla. do Plauhy, NOTA DO DL\. 17 DE OUTUBRO DE 1832
creando o lugar de Clrurglilo do Partido na
Cap.U.al, e julgando-sc discutida li sua mate·
A's onze horas da manhã, não havendo
ria, approvou-se para se ulrlj;lr á SII.I1cçilo numero su r!lciento de Memb.ros para formar
Imperial.
casa, te.z:-6e a chamada, e acharam-se presen·
Approvou-se para se reJlletter á Camata tes os Srs. Bispo Capcllii.O'M6r, RodrlG"ues de
dos Srs. Deputados, 8. reda.cç!l.o das emendas Andrade, J,larque.z: de ::.tarleA, Marquez de J"D.ap.llrova.das pelo SelladQA ltesolução da mes· . caxepasuá, Santos Pinto, Tinoco, Monteiro de
Barros, Marquez de Caravellas, Duque ·Ea.
ma Camata sobre os direitos ue port.a.gCIIl.
Apresentou-se & reoiLcciio O!LS emendas trada, Almeida e Albuquerque, Malta Bacelapprovadas pelo Senado á Lei da Cama.ra dos lar, ltodrlgues de Ca.rvalho, Marquez de
Palma, MarQuez de Baependy, Alencar, Condo
Srs. Deputados sobre a amnlstla.
)'icou sobre a. llesa para ser subweUlds. de Vulenca, Luiz JOsé de OliveIra.
Faltar!\.lll com causa participada os Srs.
li. approvaçào.
Em CO!l8equcnc!a de obServações teitas Visconde de Caethê, Aguiar, Jaclntho Furtapelo Sr. Ms.tQ.uC% de Barbacena., resolveu-se do, Gomide, Carneiro da. Cunba, Borges, Jos~
Que as iE!Slões come~55em outra. vez âs 10 Joaquim de Carvalho, Soledade, }larquez de
Queluz, Al·buquerque Maraubão, Carnolro de
hora! da manhãO Sr. Presidente tl.ecla.rou que estava aca- Campos, C:l.mar:L, Visconde do Rio Vermelho,
m
bada ao lllllterla da Ordem do Dia, o marcou Visconde de S. Leopoldo e Mayrlnk; o ae
ella os Sra. Vlscollde de Congonb.:ts, Evanpara a sessão eegul.Dte:
1: A appro'i'll.Cão da nda.c~üo das emtu- g-cllstn, Vergueiro, D. Nuno, Costa :Barros,
Conde de Lages, Visconde de Alcantnra, Sadas ti Lei sobre a. amnlsUa..
2.' Às ultimas dlscussiks de trC3 Resolu- lurn!no, Bnrào de ItapM. Marqucz de Enrtões: 1', declarando Jo&ê Lima natunl do bacean, VIsconde de Ca.yrtl e Ma.rquez de Pop.ernlLDl.buco no GOzo de direitos do cidadão unabuá..
O Sr. Presidente dec~.arou quo nilo obbrazllc1ro; 2' , fazendo Igual declara~ii.o sobre
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stlUlto niLo haver scuio, comtudo como t:!Jtua . dlU.le ou hOllllitlll lIara muLbere:!o de l!arto, t;
a t10ellSllr o tempo da sessão, se la. proceder Clllil ll~!lO partolra:l.
, nomeação do. DeputaçAo que tinha de dlrIboi recebida com B&'rll.do.
gil-se 11. Regencla a'!lm de z;aber o lu!,u e
O Sr. Sllturnlno part1clpoll que o Sr.
bota para o encerl'lLmento da A!sembliSa CJ6. Marque! de Paran4guA CSta.V/L IncOllllII.oda4o.
ral; e proeedllndCHIe ao lIortelo, sahlram eleiPrlmcirll ~(lrh UU Ordeml elo Dia
tos os .51'8. MarQuez de Barba.eena, MarqUei
de ParanagttA, e Patriclo José de Almeida e
Allprovou-se lllLJ'a 80 re.wettor ', ' camara'
Silva.
d06 Sra. DoputaGos, 11 redao,io das emeudu
approvadu Ilelo SenlllIo 6. Lei sobre a amnJ.st1n.
SESS.10 117", EM 18 DE OU'IlUBRO DE lW
I'IE81JIEIfCU. DO 8&. DENTO Jl.AIlBOIIO I'EBE1It..I.

Aberta. a sessão com %8 5 rs . Sena·
dores, leu-se a aeta da. sessão d ~ !tI
do correote, e a nota tomada no dia
11 do mesmo, que '!oram 8pprovadaa.

o Sr.

1- !Secretario deu conta do sebUlnte

Apllrovaram·se em LllUm a dlscussio, para
s ubirem A 5:ulcção Jmperlal, tres Resoluções:
1", detlar3Jldo J o!lé Lima, naturnl de PernalDbuco, no gozo dos dl..nlUos de cldadilo
.drazUeJroj 2', wendo lbUill declaração sobre
Francjsco Antonio de Sá Barreto, e consider&n(iO-O Of!lclal do Exercito do Bru1l; 3',
tornando extensiva áquelles que aJseJl tarem
praça depois do 2: de -Agosto de 1831 a.s dlliposlCõcs do Decreto da ·mesmo. da..t4, que marcou o tempo de serviço aos vOl unt.o.rlos e recrutados Illlr4 011 Corpos do exercIto, e de
Al'tilbarla do. MarInha.

Um of!lelo do Ministro do Imperlo, re·
meUendo aaneelonad06 um dos autograpbos
de cada -uma das duas Reso.!uçõcs da A S!emblb Geral Legislativa: 1", ILpprovando a
apose ntadoria concedida :I. Antonio Francisco
Terceira portl; da Ord-em do Dia
Lima, Contador da Marinha: 2-, declarando
que a ProvlncIa do Piauby dará de ora em
Enuoü em ultima dlscussio a. I.el do·
di/lUte dou!! Deputados á Aasembl~a. Geral Orçamento;"o r~soL\'eu-se quo a dJscuBslio
LegIslativa.
fossa i n globo; julgando-ile a.flnal dJscnUda a.
Um attlelo do Ministro da Justiça, ,.e- materia., "PlU'ovou-se 11. Lei 11l1ra eublr " SanmetteJ:ldo sanclconado um dos autograpbos da cção 1lII9Ilrlal.
Rlesolu,io da .A5semblt!a Geral sobre o 'Relulamento dos Corpos das Guardas Munlelpaes
Ouarta parte da Ordem do Dia
Permanentes.
Ficou o Senado inteirado.
Entrou em l' dlaeullllllo o Parecer dlL
Um oHiclo do Secretario da Camara doa Commlssáo de LeglaJaçAo sobro o requeriSrs . .Deputados, remettendo a seguinte Re- mento de Joio Gu par da SUva LisbOa, orHsoluçA0:
elal d", Secretaria do 'fI'Ibunal Sllllremo de
-:Ao .As&em bl ~a GeMlI Legislativa. resolve: Justiça, pedindo uma Interpretação authentlca
Artigo ualoo. A Proylnda do Rio de Ja- ao artigo 40 da Lei de 18 de Setembro do
neiro dri mais um Deputado, etc."
18Z8; e julgando-se discutida a sua mater!a.
Dlspenundt»e a sua Impresaão, ficou BpprorOU-3e para passar , ultJma dlBCuaaio.
~obro 1\ Mesa parI!. f ntrar na ordem dos trabalhos.
Ouinta parte da Ordem do Dl4.
Lcu-8e um carta do Dr. F lorenelo Stllnlsláo lo ·],IDSBon, partlclpl1ndo no Sena-do a
Entrou em ultima dl8cussllo o proJecto
crc~ci\o do um estabelecimento ~c ma tem!· ~e Lei, :LI1torlSlIndo o Coverno ;"l promover ~s
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despa.cas da. nai"c.;o.ailo doa rios Doce, J equl·
'J
tlnhonha o seus COllfiuontes; CGIJl a emondõ' SBSSaO 118' mz.,r 19 DE OUTUBRO DE lha
approradlL DI ::"; ti no decurso do debllt.e ot·
:, t
[erecerum.·~e as seguintes emenw, Que tG- l'U1:8ll1ENOIA DO 6R. lUnQ~ Dl: ll'iltl.ll:IUP1!
(11m apo/,:u1u:'
"
. '
Aberta a Ses~110 com 27 Sra. Sena1,' Do Sr. Visconde de ~Uc.lD.t4rl:
dores, lell-se e approvolloilc 11. Adll dn
.\0 p,rU;o "". .J::m lu.ar de oito ses:njl.I'I'l:i, etc. nu'torJor.
. . - '''~ !
2,' Do Sr. COllue de VaJeuça.: - ..tu oro
tlgo7.· Em lugQ.r da dllOT 6111 (lUO Ill.(!,
o Sr _ 1" Secrelllrlo deu cOllta do Ullulnoo
Julgalldo-ae discutida.
50.

11.

matorla, propOz.

li votaçllo:

sou.

1." O Pro;ll1:to, sal\'as as emendas: puUm omelo. ~" Ministro do. lIIIper!o.. par.. _ " ....... ticipando, eJJl respOlita ao ottlClo Que 111 lhe
2," A emendll. j ã approvado. na 2" liülCus, dlrlalo, qUe 11 R J,encJl1 em 1l000e do lttIpera·

8ii.o: t4!Ilbem pwou.

dor recebem no d1a de hoje pelo melo di a. 110
Paço da cidade, a. DeputAçilo do Senado Parti. o
4," A c:neolia 0.0 utit;O 7": tol 1I11pr l> OllOQrlamClnto 4a A.ssembléa Geral .
-Flco.u o Senado Inteirado.
vaan; e nrloal rol allprol'adO o ProJuto as~la).
Dous omelos do SecretarIo da Cllmata dOL'l
emendado para se remetter a CalIlllra. doS :::ir;i.
Sra . Deputados; l', 1I11rUclpalldo Que nQueUn
uepuUlA08.
ClLmo.rn adoptou e vai d.iria1r 4 Sancctlo A
Resolução
pnra Que ILII elelc!Sfs da terceirA
1• . - ••. _
,sata. ;la"o1 da Oru".'11~ do Dia
lealJlaturll. e U Que tiverem lugllr durQDte
11 mesma, .ejam r('lta~ pel48 lnatrucçüe! de 26
l ~;;":" .;:: ... ; ",;;.':.. ,
," '..
_ -.;,.. ", ,1
Entrou em uJtlma dl:s;,:ulitWO a RelIoluçiLo do Março ae 18Z4. j 2-, plU'Uclpa.odo. haTer lido
~brc o provimento dos benClt1clos ecclcslaad- slIJlcclona.do o Decreto d.a. ÃS!embléa Geral
cos, com as emenc1as approvsdas na Z"; e jul- sobro a retontlll1 de alc:uM 4rU,DtI da Const!toleio.
':.
SILltIlQ-SB oJscutid;l II mllterln, rol appro\"uda a
·F icou o Senado Int!l.rado.
Resoluljão assim emendlida ~ara. s~ rellJ,etler
Um oCUdo do ',sltctetarJo da -m esma Camaâ CAmo:ra dos De~uLAdO&.
.. •
ra part1cipnlldo, Itlll resposta ao orrielo QUO.
Foram 1I0mClldos os Srs. zo,ZarQUc:&' de se lhe dlrlllo, quo 11. me3ml1. Cnlllllra eonv/!m
Inhlllllbupe e llnrQue: de P.a.ranaguA. para ta.oto lia .upprelslo da plllnvra _ dita _
6ub3t1tulrem o, Sra . )flarque~ de Parano.gu4 e como DO Ilugmento da numeração do art. '.,
PatrlciO José de Almeldo!. e Silva, mem bros da que o Bonndo propoz áquclln. Cn.mara, JlQ1a
lUbl.r 6 5ancçilo a :R8501uçdo ~olll4da IJObro
Depolaci.o·
outra do Conselhr.o Gêeral da Prov1ncln. dQ Soío
O Sr. Prealdl'1lte declArOU Que estava aca- Pedro, Que tem por objeeto o dlvldlr~c em.
bada 8. ordem do dia, 11 de,IInou para a Ses- tre! a Fre;uezla :Ia lIadre de Deus da cidade
alo eegu!nte: 1', ." Resolu~ do ,Senado, sobre do Porto Alegre.
11'01 remetUdo a. CommluAo de Rcdacçl1o.
os membros da Junta do Commcrclo; 2°, 4
Um otrlclo do mesmo SocrotArlo, remetResolução do Senado sobre o gu~da.-livroll do.
3," A elllGucla ao arUgo 4"; niLo p UlOU.

Secretaria da Marlnbn: a",

11.

Reaoluçilo deter- tondo a so.guluto

mLnando Que a l'rovlncla. do Rio de Janeiro
'dê mB1! um DC{lubd.oj 4", o. .Resolução sobre
Fellppe Snlmon; 5", a Resolucão sonro opatrimonlo da CamILl1L Municipal da Vllla de
Valença,
UlvlIlItou-se a -Sessil.o ao -melo dia .

I

IlESIILUQÃ.O

A Assemblé4 Gemi Leghl.t1va fi!5Olvc:
Art. 1.- Ficam aplIro,.d08 OI ord~nAdOll
cadeiras de t'D!IDO de prlmelrtli lattras,

lO
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Ao melo dia meDOS dez mlnu100 sahia a
Dl:9peru;ou.f!e iIL sua I.clJlr~sll.o, e OC()U
sobre a llIe:sa llaru entrAr Da ordem dos traba· Depulaçli.o, que ia. saber 11. de:; isna~o da hora
lhos.
e lugar para o encerrn.mento da. Assembléa
o Sr. Conde de Lages apresen.tou a se· Geri; e não ficando nuwro suUlc1ente doe Sn.
Senadores !lal'a f!lZel' Casa, suspendeu.,e a Se&gulnte Resolução, que foi apoiada:
,
"A Assemblb GemI Legislativa re90lve:
.t\rtJgo unlco. Ficam em vlgOl" para. 8.
Meia hora depois do melo dia recolbeu-se
seguinte legislatura lIs leis que actualmente a Deputaçíl.o, e oS:. Ml1l'quez de Barbacena,
etc, "
oomo orador della. dlssfl que, tendo feito prePedida e vencida a urge.ncla, entrou em sentr , Regenc!a a missão de que tOra. eocar·
2' discUBSão a 'Resolução, e o 5r. Alencar ot- re&ado. o Presldellte da meama. respondera.
fereceu a seguinte emen-da, que foi apoiada: que no domlngG ao melo dia, na. camara dos
Emeooa substitutiva. As eleições para. a Deputados, .teria lugar a. Sessão Imperial do
3' leg:[slUura etc.
encerramento da As8embléa Geral Leglalatlva.
JuIgando-se discutida a materia, appravou·
Foi recebida a resposta com especial
IIC a. Resolução ao. conformidade da emenda, agrado.
para passar i ultima dlscUlISão; e pedlndD-6e
Continuando então a discussão da Resoolltra vez a Ilrgeneia, entrou Immedlalamente lução sobro os membros da Junta'do COIlUllorem ultima dlscUSFão, e no decurso 410 deba.te elo, o Sr. Marquez d.e Baependy oflereceu a
apresenlaram-se as seguintes emendas, que to- se&'Ulnte emenda que tol ..pala da:
r:un apoiadas:
Substituição. O Governo fica autorizado a
I.' Do Sr. Conde de Vlllença: - Em lugar despender etc.
de dizer - pelas quaes - dfblL-se _ que
Julgand<HIt) dÚlcutida a. materia, propo:actualmente estão em v1,or.
se li vota,eii.o: 1°, a materla do. !Resolução,
2". Do Sr. Carneiro de Campo:;: - A 16r- salva n emenda; passou; 2, a emenda do Sr.
ma. das clelcões se executarA con:lorme etc. MarqueI: de Baepen.dYi tambem passou; e up·
a'. Do .sr. MarqUei! de Caravellas: - As provou-se a Resolução para passar á. ultima
eleições para a 3" proxhna legislatura etc.
discussão; a qual, em consequencla de ae haJulgando-se discutida a materla, propoz- ver pedido e vencido a urgencla, tev~ lugar
se li. votaciio: 1°, a materla da Resolução sobro Immedlatamente, e o Sr. Carneiro de Cam,pos
as emendas, pllllSOU; 2', a emenda j1i. ~pro apresentou a seguinte emenda., que foi
vada na 2' dlscUllsíi.o; solvas as outras emen- apoiada:
,
, .
das; nlo passou; S· , a emenda do Sr. Marquez
Çl Governo fica autorizado a ilespender a
de CaraveIlas; tol. appfovada, e ficaram pre- qllantl:L etc.
judIcadas l1S eme:tdas dos Srs. Co,nde de VaJulgando-se discullda a materla, propoz'lo
leuca e Carneiro de Campos, o atinai foi ap. á votaçAo: 1°, a emenda Já approvw na 2'
provada a Reroluçio assim emendada para dlsc.uasão em suhsUtnlCão da Resolução, slllva
se remetter á Co.lllara dos Srs. Deputad~.
a eDlenda; passou; 2°, a sub-emenda do Sr.
c.rnelro de Campos; não PIL6II0U. AflnaI tol
PrimPTG parte da Ordell~ do Dia • •
approvada a ResoluCão assim emendada para.
&e ,r emetter ã Camam. doa Sr8. Deputados.
Entrou om I' dtscussio a. Resoluçiio do
O oSr. Marquez de Barbacena mAndOU li.
Seaado, autorizando o Governo a despender Mesa a seguinte
com os ordenadD.9 dD.9 actllaes membros dll.
Junta do Commerclo a parte de que !lcaram
DJeCLAlIAÇÃO DE: VOTO
privados, e com fllle foram augmentados os
seus prImitivos ordenados pela extlnctfio da
Declaro que \'otel contra as tres dlS1:uss5cs
Provedorla. dos Segurooi e julgando-ae dlscutl- etc.
da a SUa ma.terla, approvou-se para passar i\
SCI1IU1d,a. Parte da Ordt:m do Dta
2'; a q,ual em cous6quencla. de ter peI11do, 6/
vencida a urgencla., teve lugar ImmedlntaEntrou em I' dlscus:síio a Resolutil.o do
mente.
Sen:tdo, autorl~ando o Governo )IlLra au!;wen-

...

Sessão de i9 do Outubro
taT, a titulo de IõtAtUlcaçllo, o ordenado do cutlda a nUl.terla, apprOVOUofIe tal
S'uarda-lIvros dói. Secretario. de Estado dO!! Ne- via sld.o na 2", pnra 8e remetter á
godos da Marinha, e JulS'nndo-se debatida a D~pulados.
materla, apprOVOU-ge para passlll' A 24, a qual
O Sr. 1" Secretario leu tres
.teve IUS'Ar em consequtlncla de se haver ap. Secretario da camara das Sra,
provndo a urgencla, teve lugar Immedlatamen. remettcndo a..s se~ullltes
te, fi tol approvada para ae remetter , camara
doa Su. Deputadoe:,
RESOLUÇÕES

f97
como o ha·
Camara dos
omelos do
Deputados,

I". A Aaembláa Geral Legislativa. relIolve:
.Art. 1,- A 80mma appl!cada pelo Decreto
Entrou em I' dlscuaaiW a RestIluçAo, de- de '1 de Novembro de 1831 etc.
terminando que a Provlncla do Rio de Janel·
2", A AMembl/!a. Geral Legfslatlva resolve:
ro dê mais um Deputado á AsaembMa Geral
Artigo uni co. O Governo fica autorIzado
Legislativa e julgando-se dlecutlda a materla, para. deterlr os. requerimento dos empregadOll
approvou-se Para paSSar t 2' dlseusslo, a qual dlplomaUeos etc,
teve IUlõar lmmedlatamente, e no deCUr:!lo da
iDlspensou-ee a Impresslo da I" e 2" Redlscus~ão ofterec~ram-se as seguintes emendas, soluções; e a 2" tol a Imprimir,
que toram apoladBll:
Pedida e "Venclda a urgenela para ter lu.
I". Do Sr. Marqucz de Carll"Velias: _ gar hoje mesmo as tres dIscussões, entrou em
Emenda substitutiva: iEm lugar de um Depu· I" discussão a Rellolnçllo adma, sobre opa.
tll.do - dous - e um Senador.
gamento das pl'eZB8 e dando-se por dlscu-tlda a
2". Do ISr, OIl"Velra.: -Requeiro que para materla, apprO"Vou..se pal'll. p!l8sar á 2<, a qulll
a ProvInda da Bahia se conceda mais um teve luga.r Imme:l:latam6llte, com1!Cando-se pelo
Deputado etc,
rt, I ", que tol approndo.
Jnlgando-se discutida a. materla, propoz·
Igual sorte tI"Veram os arts. 2" e 3", sen40
se t "Votacão: 1°, a R'lSoluçllo, sslvas ae ameo· depois approvada a Resolução para paBSar á
(!as; passou; 2", ., emenda do Sr, Marquez de uLtima dJlICtr.lsllo, a qual se n!gulo logo, depols
Caravellas; tambem IIISSOU; 3°, a emenda do de julgar discutida a mated.s, Mlprqvottse
Sr. Oliveira; tol approvad.a; aendo atinaI ap- para subir á Sanc(llo Imperial.
pro"Vada a Reso:uclio para passar /I. ultima
geado tambsm approvadll a urS'!!Ic1a, en·
dlseuss!O; a qual, em conaequeucla de se ha- trou em I" discussão a !Resolução Ilclma, !file
ver "Vencldo a urgencla, teve lUgar Immedlata· aU'torlza o Go"Verno 11. deferir pela r6rma nella
mente, e d!UUlQ-6e tambem por dlscuUdll. a ma· Indicada aos reQuerimentos dos empregados
terIa, approvou<5& a Resolnçll.o, tal como h,:vla dlplomatleQ!l e consulares, que reclamam opa·
sido na. 2" dlscussAo; e remetteram-se as mes· gamento doe seus ordenados; e julgando-Be demaa li Coml'l1l!!l1M de Redacção para as redl. bat-Jda a sua. materia, apprrrrou-tle para p~s!''''
gI,.
4 2", o qual teve lugar JmmedJatAmente, e ti·
QllArta parie da OJ"d,em db Dl4
cou adiada por dar a hora.
Approvou-fla para lIe remetter á Camara
Entrou em ultima dlscnssl10 a ResoluçAo dos Dtlputados, a. .redacçdo dali emen.das apdo Senado, autorizando o Governo a conceder prondM pelo Senado 4 Resolução qus deter·
carta de naturallzaçl.o a Fellppe Salmon, In- mlnLl (lue a Provlncla do Rio d.e Janeiro dê
S'lez, nutural de Londres, e jn.lgandD-lle discuti,· mau um Deputado /I. Assembléa Geral Legts.
da li. materia, appro"Vou-se para se remetter A laU"Va,
O Sr, Presidente deu lIua a ordem do dia
Camo.ta dos Srs. Depu-tadOll.
I", contlnuaciio da discussão adiada pela hora;
Ultima P arte da Or!fem do Dia
2", a Resolução sobre os ordenadOll dlUl cadelrlUl de primeiras lettras da Provinda do Rio
Entrou em 3' dlscussiio a Resolução do Grande do Norte; 3°j U1l·Uma discuplsiLo do
Senado, sobre o patrlmonlo da Ca.mata Muni- parecer da Commlssão de Leglslaçil.o, sobre o
cipal da VllIa de Valença, com uma emenda requerimento de João Gaspar da ISlh'a Lisboa.
Le\'aatou·se a Sessão ás 2 horas da tarde,
approvadll. nn 2' ulscussio e dando-se -por dls·
Terceiro parte da O1'dem 40 Dia
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l..ou..o um oWelo do Secr~rlo do Qunua
On'J'r;nRO DE lS:I!! IIOB Srll. DepulodOl, pnrLlclpando hllver aldo
8:1ncclonado. li ~oluçrlO Quo ~riG'e cm VllIo. Il.
rUf:fImr.:-;crA no /In, l.t.\nQIII(t m: I::'fLLur:nvrF. Dovonçiio de Oaropal na. Provlncln do S.uua .
Cntharlnll. e 4 que tu extonslv4 11 to&ll as
Aberttt. o. See~ã.o com 26 8r5. Senil.· ProvlncJu do Imperlo nn dlsposlçii.o cto ..uvarâ
dnres, leu..se e o.pprovnu..se a Actn da de 10 da Outubro de l7õ.f, aobN!l "" ILS!ISIlatuTas e emolumentos das ComarclLII 3flnolrlll.
antecedente,
Ficou o Sonado Intclrlldo.
:. - O ISr. 1" SocrcttLrlo leu um omelo do lIUProcedeu·se eMao jl nom~Ilc:1lD dos Mem·
nl~trn do Imperlo, p:rrtlelptLndo que a Regen· bras pnra a DeplHIlCüo Que tem de levar leis
ela, em %lome do J!I1pBrador, rocebefll. 11. Depu· A aancçilo, e tornDl elell08 os Sre. BankJ. Pintntno polllS 11 !torna d~ mtl.nhü, no Paço da to, Barilo de Itllpnil e Alencar.
Cldnde,
Primeira porte do Ordem. do Dia
Fioou o Senado Inteirado.
O mesmo Sr. Secretario apresen.tou um
Continuou li. 2" dl_canilo Que fieou adiada
requerimento de Fernando lhrlll d.e MesQuita,
secretllrlo do. oxtincta Academia Militar, lHl'" na Seuiio anterior, da Rcsoluçilo QIIO autoriza
diodo ser atu.ndldo por aer prh'ado do. emo- o Gnverno o. detcrl r pela f6rmll. 'Do11a Indicado
lumentos que v!ncla, 08. R(!!ioluçio .sobre a. fOo 4GS req ucriment-O'l d08 emprcgadOl diplomatlc", e conlulllres, Que reclAmam o paltlll'Dento
torma deIJtll RlIpnrtlçJlo.
Foi remetUdo 4 OommlllSÃo de FazeD!lol. de scus Ord Ollo.dOH; o dllOdOoe$ a lua matorlo
Em con.sCQueocl4 de vnriG.! obsen'nçõe< por dlscutld/\, approvou·.e poro. passar á 3lel.tlUl pelo 8~. 1- Secretario, resolyeu·se Que d.lac1l8llio, a. Qunl teve IUJ:1l;r Immcdll1tallleote,
se r epetisse () ottielo que jã se dlrlg10 60 o foi approv3do. pElro. subi r á s:lacÇ:ào.
CovernO sobre o concerto do edlflclo do Seondo.
O Sr. Rodrigues do Carvalho mandou li
Entrnu em I" dlacuesilO a Reao1ul:Ilo sobre
Mello. o seguinte
08 ordendos das cadeiras de prlmelru lettraa
dl1 Provinda do Rio Grande do Norte; e ap·
prOVOU'ge parll p.usnr A 2", B QU:ll tove IUi'ar
~Proponho que o Scna.do ordólne etc. ~
Immod!atllomente, e dlsoutlda 11. materln, tol
Sendo o.polnd<l. eDtrnU em diseussilo, e con· npprovl!.da. pArn N SIElr 11 3', a QunJ, em con·
cluido. eBta., propo~-ee â vol.tuo o requorimenlo Be(luencl:L de se approvar !l urgellcla, leve lu·
por PllrLllI (I "tol :lpprovn.do .
I'Elr o ·tol entlln n.pprovnda pau subir á SanO Sr. 1- B&.Jtebrfo PArticipou Que o Sr. cçúo Imperial.
José J onqulm de ~a.rv:Uho não oompor&cfll por
I1chllr.SI! Incommtldoj n. Qual pnrt!clpllCii.o tez
'1'erceIro P!!rle 40 Ordtm do Dia
o Sr. B.1ccllar a respeito do Sr. Ollvoira.
(j ml!lllDo Sr. SecretlU'lo Icu um outelo d o
Entrou em dlsellSSlLo o parecer da ComSocrelcLrlo dI!. Com:Lnl do. DeputAl1oe, remet- mlsallo de Leps'atfto .obre o requorlmento de
ttlndo a sc:ulote
João GU))Ir da. Silva Lllboa., olt/cld da Se-
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cretaria do Tribunal 8upremo de

Ju.t1~a:

fi

dlllldQo!le por discutida 11. lua mnkrla, tol approvado .
" A Au&mbléa ~r.ll Le,l:lslatlv3 10/101..,0:
Entrou então em l' dlscu.slio 11. ResoluçiW
Art. 1,- Quatro mezo:; deDol! do. publlell- acfoma, 1)3fll. sablrem da clrcu1acllo U DOta.! do
eilo da pTOIente Ui etc."
velho padl'lio, e abrlo-sa novo. estampa., Dela
DlsDonaouilo 11. sua Im.proasão. e pedldlL fõrma que nello. 8e declara. e 1ulgando-se dea urJfeneln Dl1.rn ter bojo mumo as dlu1L!8fíeS. batida a IIUa. mnterla, apptovou~e pnr:r. pru.sllr
Tol approl'lU!a n urgeocla.
. 4 2', Do. qual teve lugar ImmedllltMnente, co-
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mclllLIIuo .... e pelo art. 1°, I}un 101 111!provai!o. r' Bonto Lc!ltc Ferreira do Mello, Go.briol Frlluo
SegulncllHiB II discussão do nrL 2·, o Sr. clBeo Junqulllrn, FrlUlcUieo 11,{: Brito Guerra,
~rnrqucz de Barbacena aprllllOlllou o l!lb'ulnte "n 0lI '8rs: 8enlldoraa: Mnrgluz de S. Jo!Lo da
Palma, BIBJlO capolliio-....rór, JOl6 Martiniano
lIF.qur anu::NTo
do AlonoLW, · Barilo de ltapoi, Conde de Lagoa,
MarqUoz da Jacnrépl1guá o Francleco dOI San•
. "Proponho Que a dlecu8Bã,o eto."
toa Pl-n1.o.
SeneJo apO,jadl'· fntrou em dleclUIHO & sua
Ao melo dlll a.b.nUll(lland"c o chogndn da

materia, e julgBnd01la esta lutticlentementc RegeDIlIa, AI1I0

debatida, propoz~e á votacão o requer~m(lnto,
e folll.pprovndo, ficando por consequencla adia·
da a Resolu!j§.o.
·
.
O Sr. l° Secreta.r:lo leu um oftlclo do
Ministro do JmperJo, remetteMo aa ..oo,'ronll.doa
um autographo de cada uma das seguintes
Resolu!jões: 1', npprovando o ordenado aunua.!
de 100$000 para a cadeira de prImeiras lettras
de meninas na cidade da Parahyba do Norte,
2', approvando {} ordenado de ÕOO$OOO para a
elLdelra de ensino da lingua trancem, criada
na mesma cidade; a', declarando que o bacharel João Procoplo Lopes MonteIro E1 cldadiio brllSileiro; oi', dando o ordenado annual de
800$1XI0 aos bibllothecarios das cidades de
Ollnda, IRlo de Janeiro e S. Paulo; 5·, criando
na capital da Provincla da Parnhyba o lugar
de cirurgião do partido publico.
Procedeu-se então li leitura desta Acta e
foI approvada.
Le\'antou·se !L Sessão á 1 horn da tarde.

li

esperai·. ao topo da olcada

/a deputação nomeada.
I Logo que a Regellcla tomou assento, o
presMente do. mesma dlrlglo á assemblén Ge.
ra! o. seguinte

-Augustos e dl~b9lmos P.epresentantc9
do. N:l.!jão.
"A Regencla, em nome do Imperador o
Senhor D. Pedro ,n, apparecendo no melo de
vós, para. encerrar a presGllte sessão legisla·
tlva, e:qlerlmentn. a mn1s cordial saUsla!jão
om communlcar·vos I)ne as relntões doe boa
lntelllgenda e harmonia côm 09 Governos do
ambos os hemlgl~herios ~ontlnnam hsaltera·
vels; e qtle recentemente se receberam novas
seguraD!jas Of!lclaes do vivo lDteres~e que tomnm pela prosperidade do Imperlo do Brasil
e dos n-rdentes votos Que lazem pelo nosso
jovcn Monarchn, penhor o mais 50111'10 das U·
nes Instituições da na!jiio brnsllelra.
"Ao fazer·vos tão grata communlca!jiío, a
Regendo. se encberla de um verdadeiro jubilo,
se pudesse dar·vos a certeza de achnr·se 11. tran·
sESSÃO IMP.ElRIAL DO ENCERRAJJ'.ENTO. qulllldade restabeleclda em todo o Imperlo do
DA ASSE:\WL$:A GERAL LEGISLATIVA. B-rasll. In!elltmente, o genlo do mnl tem preEm 21 DE OUTUBRO DE 1832
: tendIdo semear entre nó9 a djSeordln; mns é
de esperar com o auxilio do Omnlpotente, e
I'In::SlDJ::~CLl. PO sn. l[AnQ~ Dtl Dm.urnUE',E J a par de medidas dltadns pela rlgidll. obser·
vanela das leis, que em breve tempo -reinará
Reunidos os Srs. Senadores e Deput.tdos perteltamente o socego publico.
pelas 11 horas da manhã, na sala das sessões
~N"em a Regencla julga que esta sua es·
da. C:lmll1'8. dos S1'S. Deputad,(ls, !oram nomen· perança se ha de malIogrnr. I]ullndo considera
doS á sorte, para 11 Deputação que devia reee· ' a doctlidade e o bOm senso dO povo brasJlelro,
bar a Regencln, os Srs. Depuudos: Antonio r e os ImpDrta.nUsslmos actos legislativos (Iue
Pinto Chlcborro da Gamn, Antonio José do neste anno dilo o mais Rutltentlco te~temunbo
Amnral, .Manoel dos Santos :\[ar·tins Velnsques, da sabedoria da Àssembléa Geral, e que multo
Antonio Joilo de Ussa, Jo~é Ribeiro Soares devem contribuir para lncllltnr o andamento
da Rocha, Ma.noel Alves Bronco, José Custodlo da jusUta, sem n qual não pode bnver lellcl·
DII\!!!. Cnetnno )[arla Lopos Gama, Antonio d:tde pubJlca, nem particular.
"A Re;;enela, augustos e dlgnisslmos SePereira Rebou~as, Aurell8no de Souza Ollvclm,
Coutinho, Honornto .rosl! de Barros Paim, José . nhores Representantes da Nação, \'OS jlgradccc

I
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"&lu· Cf;lChada a SessD,Q • ..,... n~co Ile
o incessante desvelo e %810 que raost.rJl.lltes pelo
btm da 1108811. cara patr:la; e e5tA certa que, L.1rltl c Silva - 1016 da costa Corwlhb Quando cbegll.rdes ás VOUIS 'reapedlvu p~ Jodo Braul!o Muniz."
Terminado este 4cto, retirou-se a Regenc:la
Vlnclas, scrA um dOs V()SI05 mais sl1rlOll cuida·
dos recommendar. 11 boa ordem e t»edlcncla com o mesmo cerimonial com que tlDha sido
ás autoridades, inspIrando a justa cOD!1ança recebida, e Immedlatamente levantou.." 11. SI!Sque bB de merec&r um Governo que empregarA 810. - NarQue;: de lnllGmbwpe, Vloe-Preslden·
todOll os seus e3!or~ e dJllgenclas para .t- te - (J0fJIU de VolençtJ, 1- Seeretu!o - Lt&lI .
tnhlr o bom COllcelto de scUS eODejdadlDl.
10.6 de onlldro, %<' Secretar:lo,

